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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وممػػػػػ   لػػػػػ  ، والصػػػػػلة واللػػػػػلـ ممػػػػػ  لػػػػػ د   محمػػػػػد، الحمػػػػػد ا رب النػػػػػ لم ف
 : أم  بند. وصحب  أجمن ف

فػػَّفع ممػػـ الاػػراقات الار   ػػل مػػف النمػػوـ اةلػػلم ل المامػػل جػػدًا بلػػبب ار ب طاػػ  
النممػ ق قػد مً   وقد حظي هذا النمػـ الشػر ؼ بن   ػل، المب شر ب لار ف الكر ـِ وطرؽ أدائ 

 .  أل فً  و در ل ً ، وحد ث ً 
ذلػؾ هػو اةمػ ـ ، ومػ لـٌ  حر ػر، ومف أبرز مف ألعؼ ف   مػف النممػ ق إمػ ـٌ كب ػر

بكلػػر الفػػ ق ولػػكوف ال ػػ ق و شػػد د الػػراق و ػػما  وبنػػده  ، أبػػو الا لػػـ الا لػػـ ابػػف ِف  ػػر  
ي  ظػـ قصػ دًة الػذ(. هػػ 095ت )بػف لمػؼ بػف أحمػد الرم  ػي الشػ طبي ال ػر ر ، ه ق

 ظػـ ف اػ  ك ػ ب ال  لػ ر  (حػرز اممػ  ي ووجػ  ال اػ  ي): الم ًل مػف بحػر الرجػز لػم ه 
ف ش ارت ، (هػ 444ت )في الاراقات اللبع لإلم ـ أبي ممرو مثم ف ابف لن د الدا ي 

، شػػارًة والػػنلً  (أو الاصػػ د، أو الحػػرز، الشػػ طب ل)ال ػػي لػػم ه  النممػػ ق بػػػ، الاصػػ دةهػػذ  
م ق الاراقات في البلد اةللم ل كما  م ذ أف  ظما  اةم ـ الش طبي إلػ  وام مده  مم

 . بؿ ك دت لشار ا  أف  غطي مم  أصما  وهو ك  ب ال  ل ر لمدا ي.  ـو ال  س هذا
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 ا صػػر ، فػػي بلد ػػ  ممػػ  امقػػؿ، وقػػد رأ ػػُت أفع منرفػػل هػػذ  الاصػػ دة وأهم  اػػ 
الام ؿ مف طمبػل النمػـ  نرفػوف لاػ  حااػ  والام ؿ ، مم  الم لصص ف بنمـ الاراقات فاط

، فأردت في بحثي هذا أف ألمط ال وق مم  هػذ  الاصػ دة النظ مػل المب ركػل، وم زل ا 
وال لػ م  ، وبمؤلفا  وبشػروحا  وبأهم  اػ  م ػد مممػ ق اةقػراق قػد مً  وحػد ث ً ، وأمرَِّؼ با 

هػذا النمػـ أف  حفػَظ  إذ مػ   ػزاؿ مممػ ق الاػراقاِت  شػ رطوف ممػ  ط لػب، في زم   ػ  هػذا
ـع  ل كػػوف ممػػ  ب  ػػٍل فػػي مػػ   اػػرؤ  مػػف ، ب لشػػ طب ل ورموزهػػ  وأبواباػػ ، ممػػ  امقػػؿ، أو ُ ِمػػ

 . وجو  الاراقات اللبع المل مفل في الار ف الكر ـ
ولمػػ  كػػ ف مػػف لػػواـز الحػػد ث مػػف الشػػ طب ل الحػػد ث مػػف مؤلفاػػ  و ػػ ظـ ماػػده  

نر ػػػػػؼ باػػػػػذا اةمػػػػػ ـ الجم ػػػػػؿ وبمؤلف  ػػػػػ  رأ ػػػػػت أفع مػػػػػف الم  لػػػػػب ال ، اةمػػػػػ ـ الشػػػػػ طبي
 :ل البحث مالمل مم  مادمل ومبحث ففج قت لط. وبأهم  ا  في الدرال ت الار   ل

 . ح     ومؤلف   : اةم ـ الش طبي: المبحث األول
أهم  اػػػػ  فػػػػي ممػػػػـ ، ال نر ػػػػؼ باػػػػ : حػػػػرز اممػػػػ  ي ووجػػػػ  ال اػػػػ  ي: المبحثثثثث ال ثثثث   
 . م   ل النمم ق با ، الاراقات

 . وقد   م ت أبرز    ئج البحث وال وص  ت ال ي لرج با  البحث:  تمةالخ
 . وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وهى يهدي السبيل، واهلل يقىل احلق
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 املثحث األٔل
 انشاطثي

ُ
ّ: اإلياو

ُ
  .(1)ٔيؤنفاذّ، حياذ
 املطهة األٔل

 حياذّ ٔسريذّ انعهًيح 
 :  حياذّ: أٔلا 

 :  َٔسثّ، ٔنقثّ، كُيرّٔ، امسّ -
، وأبػػو محمػػد، أبػػو الا لػػـ، هػػو الا لػػـ بػػف ِف  ػػر   بػػف أبػػي الا لػػـ لمػػؼ بػػف أحمػػد

 : وفي ك     ثلثل أقواؿ. الر م  ي الش طبي ام دللي ال ر ر
قػ ؿ الحػ فظ شػمس الػد ف ، وهػو قػوؿ اةمػ ـ الشػ طبي  فلػ . أبو الا لـ: األول

 اوؿ أبػو الا لػـ الشػ طبي : فا ؿ، اـ الش طبيوكذلؾ أمم  مم )(: هػ 847ت )الذهبي 
وأبػػػو ممػػػرو بػػػف الح جػػػب ثلثػػػل ، لػػػمع م ػػػي ال  لػػػ ر أبػػػو الحلػػػف اللػػػل وي: الرم  ػػػي
وابػػف أبػػي النػػ ص ال فػػري ، مػػف ابػػف هػػذ ؿ، لػػ ل لػػبع وثمػػ   ف ولمػػس مئػػل، مجػػ لس
 .(2)(بل دهم 

و شػ مل . وأبػ(3)(هػ 346ت )وكذلؾ م  ذكر   مم ذ المؤلؼ ممـ الد ف اللل وي 
، (5)(هػػػػػػ 867ت )، وأبػػػػػو إلػػػػػح ؽ الجنبػػػػػري (4)(هػػػػػػ 330ت )مبػػػػػد الػػػػػرحمف المادلػػػػػي 

 . وغ رهـ
الػذي ، ممػي بػف محمػد بػف هػذ ؿ: وهو قوؿ شػ   الشػ طبي. أبو محمد: ال    

إف الماػػرئ أبػػ  :  اػػوؿ ممػػي بػػف محمػػد بػػف ممػػي بػػف هػػذ ؿ): قػػ ؿ فػػي إج ز ػػ  لمشػػ طبي
الػذي ، . وكذلؾ ش ل  محمد بف ممي ال فػري(6)(محمد ق لـ بف ف ر  بف أبي الا لـ ...

إفع صػ حب   أبػ  محمػد الا لػـ بػف فػ رع  بػف أبػي الا لػـ ): ق ؿ في إج ز   لمش طبي أ  ػ ً 

 
 

   

 

ى ىاإلمامىالشاطبيىوقصودته
 حرزىاألمانيىووجهىالتهاني

ىد.ىصالحىساورىفرحان
  1022آذارىىىىىى(6)ىددــالع

  5 

 

 جملة آداب الفراهيدي

فم ػػرِو أبػػو محمػػد الا لػػـ ): . وقػػ ؿ أ  ػػ ً (7)(قػػرأ ممػػيع ... ،حفظػػ  اا وأكرمػػ ، الرم  ػػي
 .(8)(المذكور ذلؾ كم  م ي ...

... ): إذ قػػ ؿ، الا  ػػي إبػػراه ـ بػػف فرحػػوف المػػ لكي، ومػػف الاػػ ئم ف بػػذلؾ أ  ػػ ً 
: لكػف ُوِجػَدت  إجػ زاُت أشػ  ل ، وك     هي الم ، الـ الش   المذكور أبو الا لـ: وق ؿ

 .(9)(أبو محمد
ومف هؤالق شمس الد ف . وأبي محمد، أبي الا لـ: الجمع ب ف الك    ف: ال  لث

إذف    ػ  مػف امقػواؿ اللػ بال . رهمػ ، وغ (11)(هػ 766ت )، وابف الجزري (10)الذهبي
 . وأبو محمد، أبو الا لـ: هم ، أف لمش طبي ك    ف

ثػـ راق ،  لػر الحػروؼ لػ ك ل، بنده    ق، بكلر الف ق، (ِف  ر  )ومن   الـ أب   
 .(12)بمغل مجـ ام دلس، الحد د: هو. مشددة م مومل بنده  ه ق

وفػػ   النػػػ ف الماممػػل ولػػػكوف  ب ػػػـ الػػراق، إلػػػ  ذي رمػػ ف (الر م  ػػي): و لػػب  
 .(13)ُ ِلَب إل   لمٌؽ كث رٌ ، وهو أحد أق  ؿ ال مف، ال  ق المث  ة مف  ح ا  وبنده   وف

: كمػ  قػ ؿ  ػػ قوت، وهػػي، فاػي  لػبل إلػػ  مد  ػل شػ طبل (الشػػ طبي): أمػ   لػب  
وهػي مد  ػل كب ػرة قػد لػرج م اػ  لمػٌؽ مػف ، مد  ل كب رة شرقي ام ػدلس وشػرقي قرطبػل)

 .(14)(قالف ل
فػػي مد  ػػل ، ولػػد اةمػػ ـ الشػػ طبي فػػي أوالػػر لػػ ل ثمػػ ف وثلثػػ ف ولمػػس مئػػل: ٔلدذههّ

أ   ولد في شار ذي الحجل مف ل ل ثم ف وثلثػ ف : وفي روا ل ألرى. ش طبل
  .(15)ولمس مئل

 :  طهثّ انعهى ٔرحالذّ انعهًيح
فاػػػرأ الاػػػر ف الكػػػر ـ . رحػػػؿ الشػػػ طبي لطمػػػب النمػػػـ فػػػي وقػػػت مبكػػػر مػػػف ح   ػػػ 

وممػ  ، مم  أبػي جنفػر وأب ػ  أبػي مبػد اا اب ػي الل ػ  (ش طبل)راقا   أواًل في بمد   با
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. ثـ بػدأ بنػد ذلػؾ برحل ػ  النمم ػل ل م اػي (16)أبي مبد اا محمد بف أبي الن ص ال فري
 : وهذ  الرحلت هي، الش وخ والنمم ق و ش فااـ

اػ  الشػ طبي فنػرض رحػؿ إل ، وهي مد  ل ب لارب مػف شػ طبل: رحهرّ إىل تهُسيح -1
، ولمع م ػ  الحػد ث، با  ك  ب ال  ل ر لمدا ي مف حفظ  والاراقات مم  ابف هذ ؿ

. وروى م ػػ  ومػػف ط ئفػػل مػػف الشػػ وخ الم صػػدر ف فػػي ذلػػؾ الوقػػت فػػي مد  ػػل بم لػػ ل
، وغ رهػػ  مػػف الك ػػب، وأدب الك  ػػب البػػف ق  بػػل، والك مػػؿ لممبػػرد، وقػػرأ ك ػػ ب لػػ بو  

وروى مف أبي الا لـ بف حب ش  فل ر المحػرر . ف ُحم دمم  أبي مبد اا محمد ب
  .(17)الوج ز البف مط ل

، ولػببا  (18)وك  ت رحم   هذ  لػ ل اث  ػ ف ولػبن ف ولمػس مئػل: رحهرّ إىل احلج -7
احػػ ج بأ ػػ  قػػد وجػػب ، فممػػ  لػػ فر إل اػػ ، أ ػػ  ُأر ػػَد م ػػ  أف   ػػول  اللط بػػل فػػي مصػػر

ولػـ  رجػع إل اػ   ورمػً  ممػ  كػ ف ، ط بػلأي الل، ف ركاػ ، وأ   م ـز مم  ، مم   الحج
وصػبر ،  مزموف ب  اللطب ق مف ذكرهـ مم  الم  بر بأوص ؼ لـ  رهػ  لػ ئغل شػرم ً 

  .(19)مم  فار شد د
وهو في رحم   هذ  لـ  اصد اةلػك در ل بػؿ مػرع باػ  فػي : رحهرّ إىل اإلسكُذريح -6

ػػػػمفي ولػػػػمع باػػػػ  مػػػػف حػػػػ فظ النصػػػػر وملػػػػ د  أبػػػػي طػػػػ هر ال، طر اػػػػ  إلػػػػ  الحػػػػج لِّ
 .(20)وغ ر 

ورحػػؿ اةمػػ ـ الشػػ طبي إلػػ  ب ػػت الماػػدس وزار  قبػػؿ : إىل تيههد املقههذ  رحهرههّ -4
 . (21)وف    بثلث ل  ف
و صدر في ج مع ممػرو بػف النػ ص ، ثـ ال وطف الش طبي مصر: اسرقزارِ مبصز

 ثػػـ  امػ  الا  ػػي الف  ػػؿ ، و ػزوج إلػػ  قػوـ ُ نرفػػوف بب ػػي الحم ػري، لإلقػراق واةفػػ دة
وأفػرد لػ  ف اػ  ، رح ـ بف ممي الب ل  ي إل  مدرل   ال ػي أ شػأه  ب لُمنزِّ ػل الاػ هرةمبد ال

، وكػػ ف ما مػػً  باػػ  لإلقػػراق واةفػػ دة، حجػػرة لط فػػل مرلمػػل ممػػ   لػػ ر الػػدالؿ مػػف البػػ ب
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رحمػ  اا ، ولـ  زؿ ممػ  هػذا الحػ ؿ ح ػ  وف  ػ ، وأفرد مهم  دارًا ألرى ل رج المدرلل
وقرأ مم ػ  ، وقصد  الطمبل مف مل مؼ ال واحي، الم  في مصر. وقد اش ار (22) ن ل 

 . (23)ب لروا  ت لمٌؽ كث ر
 :  شيٕخ اإلياو انشاطثي: ثاَياا 

وروى مػػػف ط ئفػػػٍل مب ركػػػٍل مػػػف ، ألػػػذ اةمػػػ ـ الشػػػ طبي النمػػػـ مػػػف شػػػ وٍخ ُكثُػػػر
 : مر ب ف بحلب وف   اـ، وهؤالق أبرز ش ول ، الش وخ
بػف محمػد بػف أبػي النػ ص ال فػري الشػ طبي الش   أبو مبد اا محمد بف ممي  (1

. قػػػرأ مم ػػػ  اةمػػػ ـ (24)(هػػػػ 555ت بنػػػد ، )إمػػػ ـ مجػػػود محاػػػؽ ك مػػػؿ، الماػػػرئ
ج ز ػػػػػ  هػػػػػذ   اماػػػػػ  اللػػػػػل وي ب م ماػػػػػ  فػػػػػي فػػػػػ   . الشػػػػػ طبي وألػػػػػذ م ػػػػػ  اةجػػػػػ زة وا 

 . (25)الوص د
ا  اػػت ، إمػػ ـ زاهػػٌد ثاػػل. الشػػ   أبػػو الحلػػف ممػػي بػػف محمػػد بػػف هػػذ ؿ البم لػػي (2

م م ػػػػ  فػػػػي ال جو ػػػػد واة اػػػػ ف  إل ػػػػ  رئ لػػػػل ت )اةقػػػػراق م مػػػػل ممػػػػر  لنمػػػػو روا  ػػػػ  وا 
ج ز ػػػ   اماػػػ  ، ، قػػػرأ مم ػػػ  اةمػػػ ـ الشػػػ طبي وألػػػذ اةجػػػ زة م ػػػ (26)(هػػػػ 564 وا 

 . (27)اللل وي أ   ً 
، الشػ   أبػو الحلػف ممػي بػف مبػد اا بػف لمػؼ بػف ال نمػل ام صػ ري البم لػي (3

 . (28)(هػ 567ت )أل  ذ ح فظ ململ ، إم ـ كب ر
وأمم  أهؿ ، ح فظ اةللـ، الش   أبو ط هر أحمد بف محمد بف أحمد اللِّمفي (4

 576ت )مػػػػػع الػػػػػد ف والثاػػػػػل والنمػػػػػـ ، امرض إلػػػػػ  دًا فػػػػػي الحػػػػػد ث والاػػػػػراقات
 . (29)(هػ
كػػ ف م لمػػً  ح فظػػً  ، الشػػ   محمػػد مبػػد الػػرح ـ بػػف الفػػرس ام صػػ ري اللزرجػػي (5

 . (30)(هػ 577 ت)م لمً  ب لاراقات والفا  ، راو ًل مكثراً 
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الشػػػ   أبػػػو الا لػػػـ مبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف مبػػػد اا بػػػف حبػػػ ش ام دللػػػي  (6
 . (31)(هػ 584ت )إم ـ كب ر ح فظ ململ ص ل  ، ام ص ري المرلي

، الشػػ   أبػػو مبػػػد اا محمػػد بػػػف جنفػػر بػػف حم ػػػد بػػف مػػػأموف اممػػوي البم لػػػي (7
 . (32)(هػ 586ت )مارئ ح ذؽ ك مؿ 

،  ز ػؿ  مملػ ف،  ولؼ بف مفرج بػف لػن دة امشػب ميالش   أبو بكر محمد بف  (8
. وغ ػػػرهـ مػػػف الشػػػ وخ (33)(هػػػػ 655ت )ومحػػػدثً   ػػػ بطً  ، كػػػ ف مارئػػػً  ف  ػػػلً 

 . (34)وامل  ذة
 :  ذالييذ اإلياو انشاطثي: ثانثاا 

فأفػ د م ػ  لمػؽ كثػر قبػؿ لػف ،  صدر اةم ـ الش طبي لإلقراق فػي بمػد  شػ طبل
ف صػػػدر لإلقػػػراق فػػػي جػػػ مع ، أف ا  اػػػؿ إلػػػ  مصػػػر، ثػػػـ واصػػػؿ  در لػػػ  بنػػػد (35)ال كاػػػؿ

ال ػػػي ب  هػػػ  الا  ػػػي ، ، ثػػػـ الػػػ ار فػػػي المدرلػػػل الف  ػػػم ل(36)()ممػػػرو بػػػف النػػػ ص
، (37) درس الاراقات و   فع ب  طمبل النمـ ح ػ  وافػ   امجػؿ، الف  ؿ في منز ل الا هرة

  لمػؽ كث ػر ال ف   فع بػ،  اصد  طمبل النمـ في كؿ بمدٍة  حما ، رحم  اا  ن ل ، وك ف
أف ، ألبر ػي بنػض شػ ول   الثاػ ت مػف شػ ولاـ): ، ق ؿ ابف الجػزري(38) حصوف كثرةً 

فكػػػػ ف ال ػػػػ س ، ثػػػػـ  جمػػػػس لإلقػػػػراق، الشػػػػ طبي كػػػػ ف  صػػػػمي الصػػػػب  بغمػػػػس ب لف  ػػػػم ل
 .(39)(  ل باوف الل رى إل  

 : يزذثني حبسة ٔفياذٓى، ٔيٍ أشٓز ذالييذِ انذيٍ أخذٔا عُّ
ملمػٌل ، المنػروؼ بػ بف الحػداد، ف بف إلػم م ؿ ال و لػيأبو الا لـ مبد الرحم (1

و ح مػػػؿ أف  كػػوف أوؿ مػػػف ، ولػػ  شػػػرٌح ممػػ  الشػػ طب ل، قػػرأ ممػػػ  الشػػ طبي، ألػػ  ذ
 .(40)(هػ 625ت )شرحا  
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إم ـ ، أبو الحلف ممي بف محمد بف مول  بف أحمد الجم ؿ ال ج بي الش طبي (2
ت ) (41)ًا وجمنػػػػػ ً مػػػػػرض اللػػػػػبع ممػػػػػ  أبػػػػػي الا لػػػػػـ الشػػػػػ طبي إفػػػػػراد، ماػػػػػرئ ك مػػػػػؿ
 .(42)(هػ 626

مػػػ لـ م صػػػدر ، ز ػػػف الػػػد ف أبػػػو مبػػػد اا محمػػػد بػػػف ممػػػر بػػػف حلػػػ ف الكػػػردي (3
ت )قػػػرأ الاػػػراقات والاصػػػ د ممػػػ  الشػػػ طبي ، لإلقػػػراق بجػػػ مع دمشػػػؽ زمػػػف اللػػػل وي

 .(43)(هػ 628
إم ـ مػ لـ ، أبو مبد اا محمد بف ممر بف  ولؼ ام ص ري الارطبي الم لكي (4

وقػػرأ مم ػػ  الاصػػ د  ف ، قػػرأ الاػػراقات ممػػ  الشػػ طبي، هػػد ماػػرئفا ػػ  مفلػػر  حػػوي زا
ت )جمػػػػس لإلقػػػػراق ب لف  ػػػػم ل بنػػػػد مػػػػوت الشػػػػ طبي ، والرائ ػػػػل (الشػػػػ طب ل)اللم ػػػػل 
 .(44)(هػ 631

إمػػ ـ رحػػ ؿ ، أبػػو بكػػر محمػػد بػػف محمػػد بػػف و ػػ ح الملمػػي ام دللػػي الشػػاري (5
المغػرب وام ػدلس وهو الذي أدلؿ الشػ طب ل إلػ  بػلد ، قرأ مم  الش طبي، م صدر

 .(45)(هػ 643ت )
ولػ  شػرح ، ألذ مف الشػ طبي، إم ـ مارئ، ممـ الد ف ممي بف محمد اللل وي (6

 .(46)(هػ 643ت )ف   الوص د : مم  الش طب ل الم 
النلمػػل الفا ػػ  المػػ لكي ، أبػػو ممػػرو مثمػػ ف بػػف أبػػي بكػػر بػػف الح جػػب الكػػردي (7

 .(47)(هػ 646ت )امصولي ال حوي المارئ 
اللط ػػػب المنػػػروؼ بػػػ بف ، ممػػػي بػػػف هبػػػل اا بػػػف لػػػلمل الملمػػػيأبػػػو الحلػػػف  (8

: . ومػػف  لم ػػذ  أ  ػػ ً (48)(هػػػ 649ت )قػػرأ ممػػ  اةمػػ ـ الشػػ طبي ، الجم ػػزي
وهػػػػو صػػػػار  (هػػػػػ 649ت )أبػػػػو الا لػػػػـ م لػػػػ  بػػػػف حلػػػػ ف اللػػػػد د النػػػػ مري 

ت )، وابف اةمػ ـ الشػ طبي جمػ ؿ الػد ف أبػو مبػد اا محمػد بػف الا لػـ (49)الش طبي
، وصػػػار  كمػػػ ؿ الػػػد ف أبػػػو الحلػػػف ممػػػي بػػػف شػػػج ع الا شػػػمي (50)(ػهػػػ 655
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، وهػو الػذي  مػر (51)الشا ر بصػار الشػ طبي (هػ 661ت )النب لي ال ر ر 
ومنػ ف الػد ف أبػو الف ػؿ مبػد اا ، ب  أل   د أغمب الاراق في الن لـ اةللمي ال ػوـ

 664ت )المنػػػػروؼ بػػػػ بف امزرؽ ، بػػػػف محمػػػػد بػػػػف مبػػػػد الػػػػوارث ام صػػػػ ري
 . . وغ رهـ(52)(ػه
 :  يذْثّ انفقٓي: راتعاا 

كػػػ ف اةمػػػ ـ الشػػػ طبي فػػػي أوؿ ح   ػػػ  مػػػ لكي المػػػذهب ممػػػ  مػػػ دة أكثػػػر أهػػػؿ 
بػؿ مػدع  مػف ، بدل ؿ أفع الا  ي ابف فرحوف الم لكي قد  رجـ ل   رجمػل واف ػل، ام دلس

 ػرجـ لػذلؾ ، . ثـ ا  اؿ الش طبي بند ذلؾ إلػ  مػذهب الشػ فني(53)أم  ف فاا ق الم لك ل
ومػػػ اـ  اػػػي الػػػد ف ابػػػف الصػػػلح فػػػي طباػػػ ت الشػػػ فن ل ، لػػػ  أصػػػح ب طباػػػ ت الشػػػ فن ل

، واةمػ ـ (55)، وال ووي في طبا    في املػم ق الزائػدة ممػ  مػ  ذكػر  ابػف الصػلح(54)ل 
، وابػف ق  ػي شػػابل (57)، واملػػ وي(56) ػ ج الػد ف اللػبكي فػػي طباػ ت الشػ فن ل الكبػرى

 . في طبا   
 :  ياو انشاطثي ٔأوٕال انعهًا  فيّيكاَح اإل: خايساا 

لإلم ـ الش طبي مك  ػل ممم ػل كب ػرة فػي ممػـو الاػر ف الكػر ـ ل صػل وفػي ممػـو 
و نػرؼ لػ  حاػ  مػف اطمػع ممػ  لػ ر   ، فاو إم ـٌ كب ر مبػرز فػي النمػـ، الشر نل م مل
 ... إذا قُػػػرَئ مم ػػ  البلػػ ري وملػػػمـ):  اػػوؿ  مم ػػػذ  ممػػـ الػػد ف اللػػل وي. و  بػػع ألبػػ ر 

و ممػػي ال كػػت ممػػ  الموا ػػع المح ػػ ج إلػػ  ذلػػؾ ،  صػػح  ال لػػ  مػػف حفظػػ ، والموطػػأ
 ()م لمػػػً  بحػػػد ث رلػػػوؿ اا ، باراقا ػػػ  و فلػػػ ر ، ف اػػػ  .... وكػػػ ف م لمػػػً  بك ػػػ ب اا

، حلػف الما صػد، م رفػً  بنمػـ الػرؤى، مبرزًا ف   ... وك ف مبرزًا في ممـ ال حػو والنرب ػل
 .(58)(ملمصً  في م   اوؿ و فنؿ
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لػ  البػ ع امطػوؿ فػي فػف ، كػ ف   وقػد ذكػ قً ): وق ؿ اةم ـ شمس الػد ف الػذهبي
مػػع الػػورع وال اػػوى وال ألػػ  ، ولػػ  الػػ ظـ الرائػػؽ، الاػػراقات والرلػػـ وال حػػو والفاػػ  والحػػد ث

 .(59)(والوق ر
رألػػً  فػػي ، م اطػػع الاػػر ف، كث ػػر الف ػػوف، كػػ ف إم مػػً  ملمػػل ذك ػػ ً ): وقػػ ؿ أ  ػػ ً 

 .(60)(والع النمـ، بص رًا ب لنرب ل، ً  لمحد ثح فظ، الاراقات
... أحد امملـ الكب ر والمش ار ف في ): وق ؿ ف   اةم ـ المحاؽ ابف الجزري

،   ػل مػف   ػ ت اا  نػ ل ، كث ػر الف ػوف، أمجوبل في الػذك ق، ك ف إم مً  كب راً ، امقط ر
، رألػً  فػي امدب، فػي المغػل إم مػ ً ، بصػ رًا ب لنرب ػل، ح فظً  لمحد ث، غ  ل في الاراقات

مواظبػػػػػً  ممػػػػػ  ، شػػػػػ فني المػػػػػذهب، مػػػػػع الزهػػػػػد والوال ػػػػػل والنبػػػػػ دة واال اطػػػػػ ع والكشػػػػػؼ
 .(61)(الل ل

 : أخالق اإلياو انشاطثي ٔأحٕانّ
قػػ ؿ ف ػػ   مم ػػذ  ممػػـ ، زاهػػدًا ورمػػً   ا ػػ ً ، حلػػف اللمػػؽ، رحمػػ  اا  نػػ ل ، كػػ ف

  ػػػ كمـ فػػػي لػػػ ئر أوق  ػػػ  إال بمػػػ  وال، ... كػػػ ف  ج  ػػػب ف ػػػوؿ الاػػػوؿ): الػػػد ف اللػػػل وي
فػػػػي ه ئػػػػل حلػػػػ ل ول ػػػػوع ، وال  جمػػػػس لإلقػػػػراق إال ممػػػػ  طاػػػػ رة،  ػػػػدمو إل ػػػػ   ػػػػرورة

رحمػ  ، و م ع جمل ق  مف اللوض في شيق إال فػي النمػـ والاػر ف ... وكػ ف، وال ك  ل
. وال (62)(مػػز وجػػؿ،  نػػذؿ أصػػح ب  فػػي اللػػر ممػػ  أشػػ  ق ال  نمماػػ  مػػ اـ إال اا، اا

كػ ف مػف ، والشػ طبي رحمػ  اا  نػ ل ، في أفع أهؿ الار ف هـ أف ؿ ال  س أللقػ ً شؾع 
 . أهؿ الار ف الذ ف بذلوا ح   اـ كما  لدمل لك  ب اا  ن ل 

 : ٔفاذّ
، بنػػد ح ػػ ة ح فمػػل بػػ لنمـ والػػدرس والبػػذؿ والنطػػ ق أجػػ ب الشػػ طبي م ػػ دي ربػػ 

ر ف مػػػف جمػػػ دى انلػػػرة لػػػ ل ف ػػػوفي  ػػػـو امحػػػد بنػػػد صػػػلة النصػػػر فػػػي الثػػػ مف والنشػػػ
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، (لػػ ر ل)ب  ح ػػل  ػػدم  بػػػ ، ودفػػف  ػػـو االث ػػ ف فػي مابػػرة الب لػػ  ي،  لػن ف ولمػػس مئػػل
 .(63)إم ـ ج مع مصر  ومئذٍ ، وصم  مم   أبو إلح ؽ المنروؼ ب لنراقي

بمابػػػرة الا  ػػػي ، ... ودفػػػف ب لارافػػػل بػػػ ف مصػػػر والاػػػ هرة): وقػػػ ؿ ابػػػف الجػػػزري
، وقػػد زر ػػ  مػػرات، وقبػػر  مشػػاور منػػروؼ  اصػػد لمز ػػ رة، يمبػػد الػػرح ـ الب لػػ   الف  ػػؿ

ورأ ػػػػت بركػػػػل الػػػػدم ق م ػػػػد قبػػػػر  ، ومػػػػرض ممػػػػيع بنػػػػض أصػػػػح بي الشػػػػ طب ل م ػػػػد قبػػػػر 
 .(64)(م   رحم  اا ور ي، ب ةج بل

 املطهة انثاَي
 اإلياو انشاطثي

ُ
 يؤنفاخ

ا رحمػػ  ا، ممػػ  الػػرغـ مػػف المك  ػػل النمم ػػل ال ػػي كػػ ف  ح ماػػ  اةمػػ ـ الشػػ طبي
وُكػؿ  . ولنؿ اللبب في ذلػؾ بصػر  الػذي فاػد ، إال أ   لـ  كف مكثرًا في ال أل ؼ،  ن ل 

 : وهذ  هي مؤلف    ال ي وصم   ، مؤلف ت اةم ـ الش طبي م ظوم ت ممم ل بد نل
 : يُظٕياذّ ٔوصائذِ انرعهيًيح: أٔلا 
، اقات اللػبعفػي الاػر  (حرز امم  ي ووجػ  ال اػ  ي)الاص دة اللم ل الملم ة بػ  -1

ولػػ أ ي الكػػلـ مم اػػ  مفصػػًل فػػي المبحػػث الثػػ  ي مػػف هػػذا . والمشػػاورة ب لشػػ طب ل
 .  ن ل ، إف ش ق اا، البحث

فػػي ممػػـ  (ما مػػل أ ػػراب الاصػػ ئد فػػي ألػػ   الما صػػد)الاصػػ دة الرائ ػػل الملػػم ة بػػػ  -2
 ظـ ف اػ  الشػ طبي ك ػ ب الما ػع فػي مرلػـو مصػ حؼ اممصػ ر . الرلـ النثم  ي

ل  ذلؾ أش ر الش طبي باول ،  يلمدا  : وا 
              وهثث ن   ثثذ الثثال قثث  المب ثث   ثث   بثث 

               (65) مثثثوو وقزثثثا  زثثث ماا ق ثثث   مثثثوا  ف
 ف

وجنػػػؿ هػػػذ  ما مػػػ اف ... ، مػػػدة قصػػػ ئد، رحمػػػ  اا، ... ولػػػ ): قػػػ ؿ اللػػػل وي
، أح ط بك  ب الما ػعوال  نمـ حا ال ذلؾ إال مف ، فَّ   أبدع ف ا ، ولنمري إ   لكم  ق ؿ
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فرب كممل اج منت مع ألرى وك ف ب  ام  في ، فَّ   ح  ئذ  نمـ ك ؼ  ظـ م   فرؽ ف  
 .(66)(ثـ م  زاد ف ا  مف الفوائد وغرائب اةمراب وغ ر ذلؾ، الما ع مل فل بن دة

وزماػػػ  الشػػػ طبي ممػػػ  لػػػبنل ، ثم   ػػػل و لػػػن ف ومئ ػػػ ف: أب ػػػ ت النا مػػػل ومػػػدد
 : أولا . هذ  امبواب في م  ب  ا  مف ح ث مدد أب  ت كؿ ب ب و  ف وت، ومشر ف ب ب ً 

              الحمثثثثثثثثثًم ك موأثثثثثثثثثو    مثثثثثثثثث   مثثثثثثثثثوا
               مب و ثثثثثثثثث    زبثثثثثثثثث   ز ثثثثثثثثثت  ًل الثثثثثثثثثمووا  ف

 ف
جمنا  الش   محمػد ممػي ال ػب ع ، وقد طبنت مفردًة مع مجمومل مف الم وف

 . (67)ا  الكث ر مف الشروحومم ، (إ ح ؼ البررة ب لم وف النشرة)في ك  ب 
، وهػػي قصػػ دة رائ ػػل فػػي ممػػـ الفواصػػؿ:   ظمػػُل الز هػػر فػػي أمػػداد   ػػ ت اللػػور -3

ملػ ن  ً  بمػ  جمنػ  ابػف ممػ ر ،  ظـ م  روا  الف ؿ بف ش ذاف فػي مػد  ي الاػر ف
 : وفي ذلؾ  اوؿ الش طبي، الدا يو 

              وقثثثثثم  ًلفيثثثثثات قثثثثث  ا ل  تثثثثث  وا   ثثثثث 
               بثث  ذثث اا  م ثثتبول لمثث   لثثف الي ثثل  ف

 ف
              ول   ثثثثثثثثث  لثثثثثثثثثذ   ثثثثثثثثثو    م ثثثثثثثثث هوا  

               بجمثث  ابثث   مثث و وجمثث   بثث   مثثوو    ف
 ف

 : ب ق ل الذ  ، و مم  بز ته   بعة وت عو  ومئت  بزا  
              و بز تهثثثثث  ت ثثثثثعو  مثثثثث  مئتثثثثثز  قثثثثثل

               (68)و م  بعة  تح ث  الججثز  مث  الثمو  ف
 ف

جمنا  الش   محمػد ممػي ال ػب ع ، وقد طبنت مفردًة مع مجمومل مف الم وف
 . (69)ومم ا  شروح كث رة(. إ ح ؼ البررة ب لم وف النشرة): في ك  ب
و اػع فػي لمػس مئػل ،  ظـ ف ا  ك ػ ب ال ما ػد البػف مبػد البػر: الاص دة الدال ل -4

 . (70)مف حفظا  أح ط ب لك  ب ممم ً ، ب ت
 . (71)وهي أربنل أب  ت: وا ع الصرؼأب  ت في م -5
 . (72)وهي أربنل أب  ت أ   ً : أب  ت في ظ قات الار ف -6
ممػػػي بػػػف مبػػػد الغ ػػػي الحصػػػري فػػػي إج ب ػػػ  ممػػػ  امب ػػػ ت الدال ػػػل مبػػػي الحلػػػف  -7

 .(74). ول  قص د  ف ألر  ف لك ام  غ ر  نم م   ف(73)المد
 . و أا وهم  ق  ذعوه التعجزم 
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  :شعزِ غري انرعهيًي: ثاَياا 
، شػػػرح  لمشػػػ طب للإلمػػػ ـ الشػػػ طبي أشػػػن ر لط فػػػل ذكرهػػػ   مم ػػػذ  اللػػػل وي فػػػي 

 : وهذ  هي
 : وم جعه ،    م  زة  ذو بزت   ، وه  ق(75)قأزمتا الب ئزة (1

              ب ثثثل ال ثثث   قبجثثث     م ثثثل مأثثث ئب 
               بثثثثثمم   م زثثثثث     ل ثثثثثح    الأثثثثثثوائ     ف

 ف
 : وم جعه ، و ال ز  بزت      تة ، وتب  ق(76)قأزمتا المزمزة (2

              زجومثثثثثثثو     ا مثثثثثثث  وجثثثثثثثمًا مالئمثثثثثثث 
               ومثثث  لثثث  ًمجزمثثث   حثثثز   ثثثمًا األ  ومثثث   ف

 ف
 : ز ذم هاا الجغ  ق   عش الموتل : و      زوا  م (77)لغ ه ق  ال عش (3

               تعثثثثثوًف ذثثثثثزئ   قثثثثث  ال ثثثثثم    ز زثثثثثوً 
ُح ال ثثثث ً  حزثثثثًث ز  ف                 زثثثثوً  اا  ثثثث وح أثثثث 

 ف
              قتجبثثثثثثثثثث ًه مو وبثثثثثثثثثث   وتجبثثثثثثثثثث ًه وا بثثثثثثثثثث   

               وً ثثثثثثثثثثثثلت  مثثثثثثثثثثثثزو  زعتجزثثثثثثثثثثثثا    ثثثثثثثثثثثثزوً   ف
 ف

              زحثثثثثًى  جثثثثثل التبثثثثثو  وًز ثثثثثوه قوبثثثثثا
               وت يثثثثثثًو مثثثثثثث ا الثثثثثث يً  وهثثثثثثو  ثثثثثثثازوً   ف

 ف
              ولثثثثذ ز ثثثثت و  ثثثث  وةبثثثثة  قثثثث   زثثثث و   

                  جثثثثثثل وةثثثثثثثذ المثثثثثث وو  زثثثثثث ووً ول ثثثثثث  ف
 ف
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  املثحث انثاَي
 ٔعُايح انعهًا  تٓا ، انرعزيف تقصيذذّ حزس األياَي ٔٔجّ انرٓاَي

 األٔل  املطهة
 انرعزيف حبزس األياَي ٔٔجّ انرٓاَي شكالا ٔيضًَٕاا 

 :  يٍ حيث انشكم: أٔلا 
رحمػػػ  اا ، شػػػ طبيقصػػػ دة حػػػرز اممػػػ  ي ووجػػػ  ال اػػػ  ي مػػػف  ػػػأل ؼ اةمػػػ ـ ال

 :ؿ هو  فل  في الب ت اللبن ف م ا إذ ق ، و لب ا  ث ب ل إل  ،  ن ل 
              و ثثثثثثثثمزًته  حثثثثثثثثو  األمثثثثثثثث    تزم ثثثثثثثث   

               ووجثثثثثثثثا التهثثثثثثثث    ق ه ثثثثثثثثا متبثثثثثثثثب ال  ف
 ف

ح ػ  صػ رت ،  لبًل إل  مؤلفا ، ال ص راً  (الش طب ل)و طمُؽ مم ا  أ  ً  الـ 
 لػػبًل  (اللم ػػل)و لػػم  أ  ػػً  . ثػػر شػػارًة مػػف الن ػػواف امصػمي لماصػػ دةهػذ  ال لػػم ل أك

 . إل  ق ف  ا 
ق ؿ الشػ طبي فػي ، ب   ً  (1173). ومدد أب   ا  (78)وهي مف بحر الرجز

 : الب ت الواحد والل  ف بند المئل واملؼ
               و بز تهثثثثثثثثثثث   لثثثثثثثثثثثف  ت زثثثثثثثثثثثًم  ال ثثثثثثثثثثثة  

ثثثثثثثال  ف                ومثثثثثث  مئثثثثثثثة   ثثثثثثبعز ح  هثثثثثثثوا  وً م 
 ف
، الب ػػػت اللػػػ مس وامربنػػػ ف فوصػػػؿ إلػػػ ، وبػػػدأ الشػػػ طبي  ظماػػػ  فػػػي ام ػػػدلس

 : وهو
               جعجثثثثثًا  بثثثثث  جثثثثث م   جثثثثثل ً ثثثثثلف قثثثثث و   

               ملثثثثثثثثثثثزال   جثثثثثثثثثثثل الم  ثثثثثثثثثثثوذ   ول  و   ف
 ف

ـع أكمؿ  ظما  في الا هرة  . (79)ُث
، فػػػي ثػػػواب اا  نػػػ ل ، نػػػ ل رحمػػػ  اا  ، وكػػػ ف لػػػبب  أل فاػػػ  رغبػػػل الشػػػ طبي

 .(80)وحرصً  مم  إح  ق النمـ الذي   م   ك  ب ال  ل ر لمدا ي
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 :  يٍ حيث املضًٌٕ: ثاَياا 
الاػػػػػراقات الار   ػػػػػل اللػػػػػبع  (حػػػػػرز اممػػػػػ  ي ووجػػػػػ  ال اػػػػػ  ي)م ػػػػػموف قصػػػػػ دة 

وال صػر ،  ظـ ف ا  اةم ـ الش طبي ك  ب ال  ل ر في الاراقات اللبع لمدا ي، الم وا رة
 : ق ؿ الش طبي في الب ت الث مف والل  ف، وزاد مم   ز  دات غ ر موجودة ف  ،  ئم مل

               وقثثث  ز ثثثوه  التز ثثثزو ومثثثًا اختأثثث وه
               قأج ثثثثثثثثا بعثثثثثثثثو   اك  م ثثثثثثثثا مثثثثثثثث م ال  ف

 ف
               و لي قهثثثثثثثثثثثث   اما ب ذثثثثثثثثثثثثو قثثثثثثثثثثثثثثوائم

               قجي ثثثثثثثا حزثثثثثثث    وجههثثثثثثث     تي ثثثثثثثال  ف
 ف

 : وج  ا البأزم   جل ق مز   بزوز 
و اػػػع هػػػذا الالػػػـ فػػػي أربػػػع مئػػػل وأربنػػػل ، لصصػػػ  لممادمػػػل وامصػػػوؿ: انقسهههى األٔل

 : و   مف المب حث ان  ل. وأربن ف ب   ً 
ثػـ الصػلة ، وقػد  ػم ا  الشػ طبي أواًل حمػد اا  نػ ل  والث ػ ق مم ػ : املقذيح -1

ثػػـ  حػػدث مػػف ف ػػؿ ك ػػ ب ، ()ـ و لػػ  وصػػح ب   الكػػرا ()ممػػ   ب ػػ  ورلػػول  
وا  اػػؿ بنػػده  إلػػ  الحػػد ث مػػف الاػػراق اللػػبنل ولػػمع هـ . وف ػػؿ حمم ػػ ، اا  نػػ ل 

ثـ  حدث . ووصؼ كؿ واحد م اـ بم   م ؽ ب  مف الصف ت، البدور اللبنل وروا اـ
و حػػػدث مػػػف ، مػػػف الرمػػػوز ال ػػػي الػػػ نمما  لكػػػؿ قػػػ رئ وراو  ػػػ  م فػػػرد ف ومج منػػػ ف

ولػػػ ـ المادمػػػل ب لػػػدم ق إلػػػ  اا  نػػػ ل  أف . ا بناػػػ  فػػػي قصػػػ د  اصػػػطلح    ال ػػػي 
و  ظػر ف اػ  بنػ ف الر ػ  ، والطمب ممف قرأ الاص دة أف  حلف الظف بػ ،   ابؿ م  

 . االج ا د أو الصواب: وهم ، وال لم ـ ةحدى الحل   ف
 : ور با  مم  ال حو ان ي، ثـ بدأ الش طبي بأصوؿ الاراق: األصٕل -2

بػػ ب اةدغػػػ ـ ، (الف  حػػل)بػػ ب لػػورة أـ الاػػر ف ، بػػ ب البلػػممل، ةبػػ ب االلػػ ن ذ
بػ ب ، بػ ب هػ ق الك   ػل، بػ ب إدغػ ـ الحػرف ف الم اػ رب ف فػي كممػل وفػي كمم ػ ف، الكب ر

بػػ ب  اػػؿ حركػػل الامػػزة ، بػػ ب الامػػز المفػػرد، بػػ ب الامػػز  ف مػػف كمم ػػ ف، المػػد والاصػػر
ذاؿ ، بػػ ب اةظاػػ ر واةدغػػ ـ، زةبػػ ب وقػػؼ حمػػزة وهشػػ ـ ممػػ  الامػػ، إلػػ  اللػػ كف قبماػػ 
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و ػػػػ ق  (قػػػػد)و  (إذ)ا فػػػػ قاـ فػػػػي إدغػػػػ ـ ، (بػػػػؿ)و  (هػػػػؿ) ، ػػػػ ق ال أ  ػػػػث، (قػػػػد)داؿ ، (إذ)
بػػػ ب أحكػػػ ـ ال ػػػوف اللػػػ ك ل ، بػػػ ب حػػػروؼ قربػػػت مل رجاػػػ ، (بػػػؿ)و  (هػػػؿ)ال أ  ػػػث و 

 ب ب مذهب الكل ئي في إم لل ه ق ال أ  ث، المفظ ف ب ب الف   واةم لل وب ف، وال  و ف
، بػػ ب الوقػػؼ ممػػ  أوالػػر الكمػػـ، بػػ ب اللمػػ ت، بػػ ب مػػذهباـ فػػي الػػراقات، فػػي الوقػػؼ

بػ ب مػذاهباـ فػػي ، بػ ب مػذاهباـ فػي  ػػ قات اة ػ فل، بػ ب الوقػؼ ممػ  مرلػـو اللػػط
 .   قات الزوائد

و اػػػع فػػػي لػػػبع مئػػػل و لػػػنل ، لصصػػػ  لفػػػرش الحػػػروؼ والل  مػػػل: انقسهههى انثهههاَي
فبػػدأ ، مػػ  وفػػؽ  ر  ػػب لػػور الاػػر ف الكػػر ـوقػػد ر بػػ  الشػػ طبي م. ومشػػر ف ب  ػػ ً 
 : وذكر في  لر الاص دة ب ب ف مام ف. وا  ا  بلورة ال  س، بلورة البارة

 . م   ل ل م د الاراق، ب ب ال كب ر: األول
 . مل رج الحروؼ وصف  ا  ال ي  ح  ج إل ا  الا رئ: ال    

ل هػػذ  امبػػواب بمواز ػػ، رحمػػ  اا  نػػ ل ، و   ػػ  ق مػػل ممػػؿ اةمػػ ـ الشػػ طبي
 : مم  ال حو ان ي، بمب حث وأبواب ك  ب ال  ل ر لمدا ي

 . في  ر  ب المب حث وامبواب -1
، بػ ب ال كب ػر: مثػؿ، في الز  دات ال ي زادهػ  الشػ طبي فػي قصػ د   ممػ  ال  لػ ر -2

 . وب ب مل رج الحروؼ وصف  ا ، وب ب أحك ـ ال وف الل ك ل وال  و ف
 :  (حزس األياَي)نشاطثيح ثُا  انعهًا  عهى ا: ثانثاا 

إذ قػػػػ ؿ فػػػػي ل  مػػػػل ، فلػػػػ أوؿ مػػػػف مػػػػدح الشػػػػ طب ل مؤلفاػػػػ  اةمػػػػ ـ الشػػػػ طبي  
 : الاص دة

               وقثثثثم ً  ثثثثزا م هثثثثث  المعثثثث       زثثثثثة  
                مثثث   وزثثثا  ثثث   ثثثل  ثثثووا  ميأثثثال  ف

 ف
               وتمثثثا بحمثثثم اك قثثث  الخجثثث   ثثثهجة  

بثثثثثثثو م  هثثثثثة   ثثثثث  م  ثثثثث   الهً   ف                جثثثثثو  م 
 ف

               ول  هثثثثث  تبغثثثثث  مثثثثث  ال ثثثثث   ً ي هثثثثث 
ثثثثثثثال  ف                 خثثثثثث   بثثثثثة  زعيثثثثثو وًزغ ثثثثث  تجمت

 ف
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               ولثثثثثثثثثثثز  لهثثثثثثثثثثث  ا ثثثثثثثثثثثثو  ولزثثثثثثثثثثثثثه 
               (81)قزثثثث   زثثث ح األ يثثث     ح ثثث  تثثثأحو   ف

 ف
، باػػ ، َمػػزع وجػػؿع ،   إال و  فنػػ  ااال  اػػرُأ أحػػٌد قصػػ د ي هػػذ: )وقػػ ؿ ف اػػ  أ  ػػ ً 

 .(82)(لبح    و ن ل ، ا م ي  ظم ا 
، وأجػؿع قػدرًا وأرفػع، وم  مممت ك  بً  في هذا الفػف م اػ  أجمػع: )وق ؿ اللل وي

وأجػزؿ  ظػـ وأغربػ  ... وقػد أربػت هػذ  ، إذ  م ا  ك  ب ال  ل ر في أوجز لفظ وأقربػ 
 .(83)(ف أم   اـ وأف دتوم حت الط لب ، الاص دة مم   وزادت

وهي ممدة قراق هذا الزم ف في ، ولاد أبدع ف ا  كؿ اةبداع: )وق ؿ ابف لمك ف
وهػي مشػ ممل ممػ  رمػوز ، فاؿ مف  ش غؿ ب لاراقات إال و اػدـ حفظاػ  ومنرف اػ ،  اماـ

ش رات لف ل لط فل، مج بل  .(84)(وم  أظف ُلبؽ إل  ألموبا ، وا 
ما مل أ ػراب : ف باص د    " حرز امم  ي " ووقد ل رت الركب : )وق ؿ الذهبي

ول ػػع لامػػ  فحػػوؿ ، وحفظامػػ  لمػػؽ ال  حصػػوف، الاصػػ ئد " الم ػػ ف فػػي اللػػبع والرلػػـ
ولػػػاؿ الصػػػنب وألمػػػص ، فماػػػد أبػػػدع وأوجػػػز، وحػػػذاؽ الاػػػراق، وكبػػػ ر البمغػػػ ق، الشػػػنراق

 .(85)(ال  ل
 فػػػي ممػػػـ ماػػدار مػػػ    ػػ   اا، ومػػف وقػػػؼ ممػػ  قصػػ د   : )وقػػ ؿ ابػػف الجػػػزري

فَّ ػػ  ال  نػػرؼ ، ال ػػي مجػػز البمغػػ ق مػػف بنػػد  مػػف من ر ػػ ا ، لصوصػػً  اللم ػػل، ذلػػؾ
ـَ ممػ  طر ااػ ، ماداره  إال مف  ظـ مم  م والا  ولاػد ُرِزَؽ . أو ق بؿ ب  ا  وب ف مػ  ُ ِظػ

بؿ أك د أف أقوؿ ، هذا الك  ب مف الشارة والابوؿ م  ال أممم  لك  ب غ ر  في هذا الفف
بؿ ال أظف ، فَّ  ي ال أحلب أف بمدًا مف بلد اةللـ  لمو م  ، ا الففوال في غ ر هذ

ورغبػػوا فػػي اق  ػػ ق ، وقػػد   ػػ فس ال ػػ س ف اػػ ، أف ب ػػت ط لػػب ممػػـٍ  لمػػو مػػف  لػػلل بػػ 
ومػػف الجػػ ئز أف  باػػ  . ال لػػ  الصػػح ح باػػ  ... ومػػ  ذلػػؾ إال لشػػدة ام  ػػ ق ال ػػ س باػػ 

الثمػػػ ف مئػػػل ... وال أممػػػـ ك  بػػػً  ُحفػػػَظ  الشػػػ طب ل ب  صػػػ ؿ اللػػػم ع باػػػذا اللػػػ د إلػػػ  رأس
. وكػػػػلـ ابػػػػف (86)(وُمػػػرَض فػػػػي مجمػػػػس واحػػػػٍد و لملػػػػؿ بػػػ لنرض إلػػػػ  مصػػػػ ف  إال هػػػػو
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 اػرأ ، إذ إف الشػ طب ل مػ   ػزاؿ إلػ   ػـو ال ػ س هػذا، الجزري في ا صػ ؿ لػ ده  صػح  
و حػف ال ػـو قػد ، رحمػ  اا  نػ ل ، مم  المش    ب لل د الصح   الم صػؿ إلػ    ظماػ 

أي فػوؽ الػزمف الػذي حػدد  ور   اةمػ ـ ، دلم   في الربع الثػ  ي مػف المئػل الرابنػل مشػرة
 .(87)رحم  اا  ن ل ، ابف الجزري
 : أتزس مساخ يُٓج اإلياو انشاطثي يف وصيذذّ حزس األياَي: راتعاا 
 : اسرعًانّ انزيٕس -1

 ًل الػػ نمؿ اةمػػ ـ الشػػ طبي الرمػػوز فػػي قصػػ د   مػػف إ جػػ زًا وال صػػ رًا و لػػػا
 : ورموز  في الش طب ل ج قت مم  ثلثل أ واع. لحفظا  واالل دالؿ با 

 . الرموز الحرف ل لماراق اللبنل وروا اـ في ح ؿ ا فرادهـ: ال وع األول
 . الرموز الحرف ل لماراق اللبنل وروا اـ في ح ؿ اج م ماـ: ال وع ال    
 . ؿ اج م ماـ أ   ً الرموز الكمم ل لماراق والرواة في ح : ال وع ال  لث

ىهمىفيىاألنواعىالثالثةىالمذكورةوهذاىجدولىوبونىرموزىالقراءىالسبعةىوروات
 م لتا والمبأوم با الوم  الحوق   و ال جم  ا
   فع أ  .1
 ق لوف ب  .2
 ورش ج  .3
 ابف كث ر د  .4
 البزي هػ  .5
 ق بؿ ز  .6
 أبو ممرو ح  .7
 الدوري ط  .8
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 اللولي ي  .9
 ابف م مر ؾ  .15
 هش ـ ؿ  .11
 ف ذكوافاب ـ  .12
 م صـ ف  .13
 شنبل ص  .14
 حفص ع  .15
 حمزة ؼ  .16
 لمؼ ض  .17
 للد ؽ  .18
 الكل ئي ر  .19
 أبو الح رث س  .25
 الدوري ت  .21

لمفصؿ ب ف ألم ق الاراق وروا اـ ول لت رمزًا  و  .22
 . لا رئ أو راوٍ 

 (. م صـ وحمزة والكل ئي)الكوف وف  ث  .23
 . الاراق كماـ غ ر   فع خ  .24
 . الكوف وف وابف م مر ذ  .25
 . كوف وف وابف كث رال ظ  .26
 . الكوف وف وأبو ممرو غ  .27
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 . الكل ئي وحمزة ش  .28
 . الكل ئي وحمزة وشنبل صحبل  .29
 . الكل ئي وحمزة وحفص صح ب  .35
 .   فع وابف م مر مـ  .31
 .   فع وابف كث ر وأبو ممرو لم   .32
 . ابف كث ر وأبو ممرو حؽ  .33
 . ابف كث ر وأبو ممرو وابف م مر  فر  .34
 .   فعابف كث ر و  حرمي  .35
 . الكوف وف و  فع حصف  .36
 : (88)اآلخز تسثة دلنرّ عهيّالسرغُا  تذكز أحذ انضذيٍ عٍ  -2

قلػػػـ  طػػػرُد وال : المصػػػطمح ت الم  ػػػ دة م ػػػد الاػػػراق ومممػػػ ق ال جو ػػػد قلػػػم ف
وقػػػػػد كػػػػػ ف مػػػػػ اج اةمػػػػػ ـ الشػػػػػ طبي فػػػػػي ذكػػػػػر هػػػػػذ  ، وقلػػػػػـ  طػػػػػرد و ػػػػػ نكس،  ػػػػػ نكس

وهػػػذا ، ُر  ػػد  م ػػػ   نػػػرؼ مػػػف  ػػػد المصػػطمح ت   لػػػـ بػػػذكر أحػػػد ال ػػػد ف وال  ػػػذك
 : م اج  في ذلؾ

 : األضذاد انري ذُعكس ٔل ذطزد - أ
 . اإل ب ا و مه الحاف -
 . اختالً  الحو ة و مه  ذب  ه  وا  م له  -
 . اإلمة ذ و مه اإل ه و -
 . التخيزف و مه الت بزل -
 . التا زو و مه التأ زث -
 . الت وز  و مه تو ا -
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 . الجم  و مه التوحزم -
 .   الخ   الغزبة و مه -
 . اليتح و مه اإلم لة -
 . المم و مه البأو -
 (.   ب ا الحو ة)ال بل و مه  مما  -
 . الهم  و مه تو ا -
 : األضذاد انري ذطزد ٔل ذُعكس - ب
 . التحوزن و مه اإل     -
 . الج ذ و مه الوق  -
 . الوق  و مه ال أ  -
 . ال ذ و مه اليتح -
 . أل هم  حو ت  ب   ، اليتح و مه ال  و -
 . أل هم  حو ت    وا ، مه الخيىال أ  و  -

فَّف ذلؾ  ػدؿ ، ف ةم ـ الش طبي إذا أثبت أحد ال د ف لا رئ مف الاراق اللبنل
 ػػم ً  ممػػ  إثبػػ ت  ػػد  لماػػراق البػػ ق ف مػػف اللػػبنل وروا اػػـ مػػف دوف أف  صػػرح بػػذكر 

فمػػثًل إذا أثبػػت إم لػػل املػػؼ ال ػػي بنػػده   ػػ ق ال أ  ػػث م ػػد الوقػػؼ لمكلػػ ئي فَّ ػػ  . ذلػػؾ
 . مف دوف أف  صرح بذلؾ لداللل  د  مم  .  ف حا  ثبت بذلؾ أف غ ر الكل ئي 
 : (89)انٕأ انفاصهح تني ريٕس انقزا  ٔرٔاذٓى -3

بػػؿ ال ػػػ ر  ، لػػـ  جنػػؿ اةمػػػ ـ الشػػ طبي الػػػواو رمػػزا محػػد مػػػف الاػػراق أو روا اػػػـ
وبػػ ف الحػػرؼ انلػػر الػػذي  م ػػ  ، ل كػػوف ف صػػل بػػ ف الحػػرؼ المل مػػؼ ورمػػوز أصػػح ب 

والػػ ث   مػػف ذلػؾ فػػي م اجػ  الحػػروؼ ال ػػي ، ح ػػ  ال  م ػبس اللػػ بؽ بػ للحؽ، مػوز ور 
 .  ؤمف منا  المبس ح ؿ ا ص لا 
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 : (90)الكرفا  تهفظ احلزف انقزآَي عٍ انقيذ أٔ انٕصف -4
بمفػػظ الاػػر ف الكػػر ـ ، أح   ػػ ، فػػي م اجػػ  فػػي الاصػػ د، و ك فػػي اةمػػ ـ الشػػ طبي

إذا ،  لف فػػً  أـ  ثاػػ لً ، لػػواق أكػػ ف قصػػرًا أـ مػػداً  ،مػػف دوف أف  ا ػػد  بمػػ   رافاػػ  مػػف ق ػػد
 : مثؿ قول  في الش طب ل. ل ا  دو   المفظ ولـ  ح ج إل  ا

               وم لثثثثثن زثثثثثوذ الثثثثثمز  واوزثثثثثا  ث أثثثثثثو
 ف               .....  ف

 . وم لن زوذ المز  ب لمم: ولذ زبل
وقػػد جػػ قت هػػذ  ، هػػذ  ك  ػػت أبػػرز منػػ لـ مػػ اج اةمػػ ـ الشػػ طبي فػػي قصػػ د  

الاص دة مم  مل و م ؿ مف البلغل واة ا ف واةبداع   لػت بػ  إمجػ ب النممػ ق قػد م  
 . وحد ث 
 : سياداخ احلزس عهى انريسري: خايسا

 اػػدـ ذكػػر أف الشػػ طب ل قػػد  ػػمت أمػػورًا وق ػػ    لػػـ    ػػم ا  ك ػػ ب ال  لػػ ر 
مػػ اـ الشػػ   النلمػػل أبػػو ز ػػد  وقػػد   بػػع النممػػ ق هػػذ  الز ػػ دات فأفردهػػ  ب ل ػػأل ؼ، لمػػدا ي

ب  ف الللؼ : )الذي ألؼ ك  بً  بن واف (هػ 1582ت )مبد الرحمف بف الا  ي 
، وال صػره  فػي م ظومػل (91)(وال شا ر وم  وقع في الحػرز مػف الز ػ دات ممػ  ال  لػ ر

 : ، ومم  ق ؿ ف ا (92) لاؿ حفظا  و  ل ر ال  ن با 
زثثثثثثثمح  جثثثثثثثل التز ثثثثثثثزو                  وهثثثثثثث نح مثثثثثثث    

               لثثثثثم  األمثثثثث    جثثثثث   جثثثثثل التز ثثثثثثزو    ف
 ف

 : وق ل ق   مم هاه ال ز ماا
               وقثثثثثثثثثثموه   ثثثثثثثثثثمم مزبثثثثثثثثثث ا ال جثثثثثثثثثثزذ

               مثثث  بعثثثثم خم ثثثة  قخثثثثاه   ثثث   جثثثثزذ    ف
 ف

 : وهاه ال ز ماا ت حأو ق  األ واع ا تزة
 . الز  دات في امبواب -1
 . الز  دات في أصوؿ الاراق -2
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ولػػػػ س ه ػػػػ  مو ػػػػع ال فصػػػػ ؿ فػػػػي ذكػػػػر هػػػػذ  . لز ػػػػ دات فػػػػي فػػػػرش الحػػػػروؼا -3
، ومػػف أراد االطػػلع مم اػػ  فم رجػػع إلػػ  شػػروح الشػػ طب ل وهػػي كث ػػرة جػػداً ، امبػػواب

إف شػ ق اا ، ول أ ي الكلـ مم  هذ  الشروح في المطمب الث  ي مػف هػذا الفصػؿ
 .  ن ل 

 املطهة انثاَي
  (ثيحانشاط)عُايح انعهًا  حبزس األياَي 

ب ه م م ت النمم ق قد مً  وحد ثً  ف   ولوه   (حرز امم  ي)لاد حظ ت الش طب ل 
وقػد أدت هػذ  ، وال كم ؿ واالل ص ر وال و    وال بو ػب، ب لشرح وال نم ؽ وفؾ الرموز

الن   ل إل  إثراق درس الاراقات الار   ل إثراًق كب رًا      في جاود النمم ق للدمل هذ  
ول    وؿ هذا المطمب م   ل النمم ق ب لش طب ل مم  ال حو .  مل المب ركلالاص دة النظ

 : ان ي
 : انشزٔح انري ٔضعٓا انعهًا  عهى انشاطثيح: أٔلا 

ولاػػػد ُرِزؽ هػػػذا الك ػػػ ب مػػػف الشػػػارة والابػػػوؿ مػػػ  ال : )قػػػ ؿ اةمػػػ ـ ابػػػف الجػػػزري
ومث  . (93)(الفػفوال فػي غ ػر هػذا : بػؿ أكػ د أف أقػوؿ، أممم  لك  ب غ ػر  فػي هػذا الفػف

 : موتبة  ح   وقز ا م ليزه ، هاه الذوُو
، لمش   أبي الا لـ مبد الػرحمف بػف إلػم م ؿ امزدي ال و لػي: شرح الش طب ل -1

و حػوؿ فػي  لػر ، رحػؿ وقػرأ ممػ  الشػ طبي، ململ ألػ  ذ، المنروؼ ب بف الحداد
 625ت )وألػػػؼ شػػػرحً  ممػػػ  الشػػػ طب ل ، فلػػػكف مػػػراكش، ممػػػر  إلػػػ  المغػػػرب

 .(94)(و ح مؿ أف  كوف هو أوؿ مف شرحا : )ق ؿ م   ابف الجزري، (هػ
مبي النب س أحمد بػف ممػي بػف محمػد بػف : الما د الا  ي شرح قص دة الش طبي -2

. وشػػرح  هػػذا  وجػػد (95)(هػػػ 645ت ) ز ػػؿ الف ػػـو ، ممػػي ام دللػػي الماػػرئ
 .(96)[ 26/ 4] :  للل لط ل م   بمك بل ولي الد ف ج ر اا ب ل   بوؿ برقـ
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لشػػػػمس الػػػػد ف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػود اللػػػػمرق دي : المبلػػػػوط فػػػػي شػػػػرح الشػػػػ طب ل -3
، . و وجػػد مػػف  لػػ  فػي بنػػض مك بػػ ت النػػ لـ(97)هػػ 655 الم ػوف  بنػػد لػػ ل

 .(98)[ 1254] : بر ل وف برقـ/ م ا   للل بلزا ل ج ر ت
وقػد ، (هػػ 643ت )لنمػـ الػد ف اللػل وي : ف   الوصػ د فػي شػرح الاصػ د -4

وهػو أطروح ػ  ل  ػؿ ، الدك ور موالي محمد اةدر لػي الطػ هريحاا   حا اً  ممم ً  
 حػت إشػراؼ ، شا دة دك ورا  الدولل في انداب مف ج منل محمد الل مس ب لرب ط

فػػػي المممكػػػل ، وقػػػد طبناػػػ  فػػػي مك بػػػل الرشػػػد. الػػػدك ور ال اػػػ مي الراجػػػي الا شػػػمي
 ـ. 2555هػ ػ  1426النرب ل اللنود ل ل ل 

لمشػػػ   أبػػػي  ولػػػؼ الم  جػػػب بػػػف أبػػػي النػػػز : الػػػدرة الفر ػػػدة فػػػي شػػػرح الاصػػػ دة -5
. وقػ ؿ أبػػو (99)(ال بػأس بػ : )قػ ؿ ف ػ  ابػف الجػزري، (هػػ 643ت ) الامػذا ي

ثػػـ  نػ ط  شػػرح ، وا  فػػع بشػ ل   أبػػي الحلػف فػػي منرفػل قصػػ دة الشػ طبي: )شػ مل
ف د ػػ  وجحػػد حػػؽ  نمػػ ـ شػػ ل   لػػ ، فلػػ ض بحػػرًا مجػػز مػػف لػػب ح  ، الاصػػ دة ، وا 

 .(100)(ف ا  نفو م   وم  
 لػلل فػي ج منػل : م اػ ، و وجد مف هذا الشػرح  لػ  كث ػرة فػي مك بػ ت النػ لـ

 .(101)[ A 274 1835] : برقـ، ال   بوؿ
مبي مبػد اا محمػد بػف أحمػد الموصػمي : ك ز المن  ي في شرح حرز امم  ي -6

ممم ػػػً  رائنػػػً   . وقػػػد حااػػػ   حا اػػػ ً (102)(هػػػػ 655ت )الح بمػػػي المماػػػب بشػػػنمل 
وكػػ ف هػػو مو ػػوع أطروح ػػ  لمػػدك ورا  ، الػػدك ور محمػػد إبػػراه ـ ف  ػػؿ المشػػادا ي

بَّشػػراؼ املػػ  ذ ، ـ 2551فػػي كم ػػل النمػػـو اةلػػلم ل بج منػػل بغػػداد لػػ ل 
 .(103)ول صدر مطبومً  قر بً  إف ش ق اا  ن ل ، الدك ور هش ـ إبراه ـ الحداد

ي مبد اا محمد بف حلػف بػف محمػد الف لػي مب: الآللئ الفر دة في شرح الاص دة -7
وشػػػرح  الشػػػ طب ل فػػػي غ  ػػػل : )وصػػػف  ابػػػف الجػػػزري باولػػػ ، (هػػػػ 656ت )
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وأقدـ هذ  ال ل   وجػد فػي ، . و وجد م   مدة  ل  في مك ب ت الن لـ(104)(الحلف
أي فػػي مصػػر ، (هػػػ 638)وقػػد  لػػلت لػػ ل ، المركػػز الحكػػومي ب لػػ   بوؿ

 .(105)رحم  اا  ن ل ، الش رح
م  اػػ  : )قػػد ال صػػر  الحلػػ ف بػػف أحمػػد بػػف ممػػي بػػف حجػػ ج فػػي ك ػػ ب لػػم  و 

وم ػػػ  صػػػورة مػػػف امصػػؿ فػػػي مك بػػػل ملطوطػػػ ت أوقػػػ ؼ بغػػػداد ، (الآللػػئ لمف لػػػي
 .(106)[ 2453] : برقـ
لمش   ممـ الػد ف أبػي محمػد الا لػـ بػف أحمػد المػورقي : المف د في شرح الاص د -8

] : بػرقـ، لظ هر ل بدمشؽ. و وجد  للل م   في المك بل ا(107)(هػ 661ت )
7187 ](108). 

شػػرح الشػػ طب ل مبػػي الفػػ   شػػمس الػػد ف محمػػد بػػف محمػػد بػػف ممػػي بػػف مولػػ   -9
وقػػد شػػػرح الشػػػ طب ل : )قػػػ ؿ ف ػػ  الػػػذهبي، (هػػػ 657ت )ام صػػ ري الدمشػػػاي 

 .(109)(شرحً  م ولط ً 
لإلم ـ الش   أبي ش مل مبد الػرحمف : إبراز المن  ي مف حرز امم  ي -15

وهػػذا الشػػرح قػػد طبػػع موؿ مػػرة فػػي  (هػػػ 665ت ) دلػػيبػػف إلػػم م ؿ الما
وبا مشػ  إرشػ د ، هػػ 1349مصر بمطبنل مصػطف  البػ بي الحمبػي لػ ل 

والباجػػػل المر ػػػ ل فػػػي الاػػػراقات الػػػثلث الم ممػػػل ، المر ػػػد إلػػػ  ماصػػػود الاصػػػ د
وطبػػع أل ػػرًا فػػي مجمػػد ب حا ػػؽ إبػػراه ـ مطػػوة ، وكلهمػػ  لمشػػ   ال ػػب ع، لمنشػػر

 . بب روت، النمم ل موض في دار الك ب
وذكر ص حب الفارس الش مؿ أف لشرح أبي ش مل هذا مل صرًا ملطوطػً  فػي 

ومػػػدد ، هػػػ 772ك بػػت لػػػ ل ، [ 2/ 18] : مك بػػل أوقػػ ؼ الموصػػػؿ بػػرقـ
 .(110)(ورقل 233)أوراقا  

مبػػي الحلػػف ممػػي بػػف  ناػػوب بػػف شػػج ع المنػػروؼ : شػػرح الشػػ طب ل -11
قػ ؿ م ػ  ابػف ، (هػ 682ت )ؽ ب لنم د الموصمي ش   مش    اةقراق بدمش
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... وصػػػ ؼ شػػػرحً  لماصػػػ د فػػػي  حػػػو أربػػػع مجمػػػدات لػػػـ  كممػػػ  ولػػػـ : )الجػػػزري
 .(111)( ب   

، مبي  ولؼ  ناوب بف بدراف بف م صور الدمشاي:  ظـ حؿ رموز الش طبي -12
 ظػػـ حػػؿ رمػػوز : )قػػ ؿ ابػػف الجػػزري، (هػػػ 688ت )المنػػروؼ ب لجرائػػدي 

م اػػ   لػػلل ، فرقػػل فػػي مك بػػ ت النػػ لـ، و وجػػد م ػػ  مػػدة  لػػ  م (112)(الشػػ طبي
 .(113)[ 615/ 2] : برقـ (ف  دا)المك بل الوط  ل بب ر س 

، لنبػػ د بػػػف أحمػػػد الحلػػػ  ي: ك شػػؼ المنػػػ  ي فػػػي شػػرح حػػػرز اممػػػ  ي -13
 وجد  للل م ػ  فػي مجمػس الشػورى . الذي ك ف ح ً  ل ل أربع ولبع مئل لماجرة

 .(114)[ بلط المؤلؼ 524] : برقـ، اةللمي بطاراف
ذكػر  (. هػػ 756ت )لنلق الػد ف ممػي بػف أحمػد : شرح الش طب ل -14

 .(115)ح جي لم فل في كشؼ الظ وف
مبػػي مولػػ  جنفػػر بػػف مكػػي الموصػػمي شػػ   شػػ راز : شػػرح الشػػ طب ل -15

، إمػػ ـ ف  ػػؿ ك مػػؿ صػػ ل : )قػػ ؿ ف ػػ  ابػػف الجػػزري، (هػػػ 713ت ) و ز ماػػ 
 .(116)(وقفت ل  مم  شرح الش طب ل

أبػػي الحلػػف الشػػ طوفي ، بػػف حر ػػز لنمػػي بػػف  ولػػؼ: شػػرح الشػػ طب ل -16
: قػػ ؿ ابػػف الجػػزري، (هػػػ 713ت )شػػ   اةقػػراق ب لػػد  ر المصػػر ل ، الملمػػي

فمػػػػػو ظاػػػػػر لكػػػػػ ف مػػػػػف أجػػػػػود ، شػػػػػرح ً  ... وبمغ ػػػػػي أ ػػػػػ  ممػػػػػؿ ممػػػػػ  الشػػػػػ طب ل)
 .(117)(شروحا 

مبػػي الحلػف ممػػي بػف محمػػد بػف مبػػد الحػؽ الزرو مػػي : الشػنمل ممػػ  الشػ طب ل -17
َغ     .(118)مصغراً ، رِ الا  ي المنروؼ ب لص 

ت )لمحمػػد بػػف محمػػد بػػف  جػػرـو : فرائػػد المنػػ  ي شػػرح حػػرز اممػػ  ي -18
 .(119) وجد م    للل لط ل بلزا ل الارو  ف بلط المؤلؼ، (هػ 723
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ل ولػػػؼ بػػػف أبػػػي بكػػػر المنػػػروؼ بػػػ بف لط ػػػب ب ػػػت : شػػػرح الشػػػ طب ل -19
، والػػػدك ور مبػػػػد (120)ذكػػػػر  إلػػػم م ؿ ب شػػػ  البغػػػػدادي، (هػػػػ 725ت )امبػػػ ر 

 .(121)ف ميالا دي ال
، ل ولػػؼ بػػف ألػػد الللطػػي النب لػػي: كشػػؼ المنػػ  ي فػػي شػػرح حػػرز اممػػ  ي -25

ز  12534] :  وجد  لػلل م ػ  فػي اللزا ػل الحلػ   ل ب لربػ ط  حػت رقػـ
 .(122)هػ 735و  ر    للا  في رب ع الث  ي ل ل ، [
مبي النب س أحمد بف محمد بف مبد الولي بػف جبػ رة : المف د في شرح الاص د -21

، و وجػػد  لػػلل م ػػ  فػػي (123)(هػػػ 728ت ) ز ػػؿ الاػػدس الشػػر ؼ ، المادلػػي
 .(124)ب [ 1529] : لزا ل بمد ل االلك در ل بمصر  حت رقـ

مبي إلػح ؽ إبػراه ـ بػف  ولػؼ بػف مبػد :  ذه ب امم  ل في  اذ ب الش طب ل -22
ذكػر  ، (هػ 735)الم وف  في حدود ل ل ، الممؾ بف موا ل الارشي الا شمي

 .(125) اع في ثلثل ألف ر:  ؿوق، في هد ل الن رف ف
لبره ف الد ف أبي محمد إبراه ـ بف ممػر : ك ز المن  ي في شرح حرز امم  ي -23

.  وجػػد م ػػ   لػػ  كث ػػرة (126)(هػػػ 732ت ) شػػ   مد  ػػل اللم ػػؿ، بػػف الجنبػػري
: بػػػػػػرقـ، م اػػػػػػ   لػػػػػػلل فػػػػػػي دار الك ػػػػػػب الوط  ػػػػػػل ب ػػػػػػو س، فػػػػػػي مك بػػػػػػ ت النػػػػػػ لـ

 .(127)[ ك بت في مصر المؤلؼ 161]
مبي محمد مبد الرحمف بف أحمد بف مبػد : شي المف دة في شرح الاص دةالحوا -24

ألػػػؼ الحواشػػػػي : )قػػػ ؿ ابػػػػف الجػػػزري، (هػػػػ 735ت )الػػػرحمف ابػػػف الػػػػدقوقي 
ف مػػ  روا  م ػػ  ابػػف ، وقػػ ؿ الػػذهبي، ( ن ػػي الشػػ طب ل، المف ػػدة فػػي شػػرح الاصػػ دة

 .(128)(فرأ      بئ بَّم م  ، وقفت مم  اللفر اموؿ م  : )الجزري
لشػػرؼ الػػد ف أبػػي الا لػػـ هبػػل اا بػػف مبػػد : فر ػػدة الب رز ػػل فػػي حػػؿ الشػػ طب لال -25

.  وجد م    ل  في مك ب ت (129)(هػ 738ت )الرح ـ ابف الب رزي الحموي 
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 (278)] : م اػػػػػػػ   لػػػػػػػػلل فػػػػػػػي المك بػػػػػػػل امزهر ػػػػػػػػل ب لاػػػػػػػ هرة بػػػػػػػػرقـ، النػػػػػػػ لـ
 .(130)[ ك بت في مصر المؤلؼ 22285

د اا محمد بف أحمػد بػف ب ػل ف الدمشػاي لبدر الد ف أبي مب: شرح الش طب ل -26
شػرح الاصػ د فوصػؿ ف ػ  إلػ  أث ػ ق بػ ب : )ق ؿ ابف الجػزري، (هػ 743ت )

 .(131)(وهو شرح م كمؼ لم ص  ؼ، الامز
مبػػي محمػػد الحلػػف بػػف ق لػػـ بػػف مبػػد اا المنػػروؼ بػػ بف أـ : شػػرح الشػػ طب ل -27

 وشػػػػػرح: )قػػػػػ ؿ ابػػػػػف الجػػػػػزري فػػػػػي  رجم ػػػػػ ، (هػػػػػػ 749ت ) ق لػػػػػـ المػػػػػرادي
 .(132)(الش طب ل

مبػػػي النبػػػ س أحمػػػد بػػػف  ولػػػؼ بػػػف محمػػػد : الناػػػد ال  ػػػ د فػػػي شػػػرح الاصػػػ د -28
لػػـ : )قػػ ؿ ابػػف الجػػزري، (هػػػ 756ت )الحمبػػي المنػػروؼ ب للػػم ف ال حػػوي 

، . وهذا الشرح  وجد  للل م ػ  فػي الجػ مع الكب ػر بصػ ن ق(133)( لبؽ إل  مثم 
 .(134)[ 44] : برقـ، وألرى بدار الك ب ب لا هرة، [ 1566] : برقـ
لمحمػػػد بػػػف ممػػػر بػػػف ممػػػي : مبػػػرز المنػػػ  ي فػػػي شػػػرح قصػػػ دة حػػػرز اممػػػ  ي -29

.  وجػػد م ػػ   لػػ  (135)هػػػ 762فػػرغ م ػػ  لػػ ل ، (هػػػ 762ت )، النمػػ دي
] : بػػرقـ،  لػػلل بمك بػػل الحػػـر المكػػي الشػػر ؼ: م اػػ ، كث ػػرة فػػي مك بػػ ت النػػ لـ

42 ] . 
، (ػهػػ 767ت )لحمػػزة بػػف ق موبػػؾ : جػػ مع الاوامػػد لشػػرح الشػػ طب ل -35

 1/ 49] ـ : بػػرقـ،  وجػػد  لػػلل م ػػ  فػػي مك بػػل إلػػح ؽ الحلػػ  ي ب لاػػدس
](136). 
مبػي بكػر بػف أ دغػدي بػف مبػد اا : الجوهر ال   د في شرح الاصػ د -31

وألػؼ شػرحً  ممػ  : )قػ ؿ ابػف الجػزري، (هػػ 769ت ) الشا ر ب بف الج ػدي
  .  وجػػػد م ػػػ(137)(رأ  ػػ   بػػػ ض ف ػػ ،    ػػػمف إ  ػػ ح شػػػرح الجنبػػػري، الشػػ طب ل
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 لػػػػػػػػػلل ب لملػػػػػػػػػجد امقصػػػػػػػػػ  ب لاػػػػػػػػػدس :م اػػػػػػػػػ ،  لػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي مك بػػػػػػػػػ ت النػػػػػػػػػ لـ
 .(138)[72]:برقـ،الشر ؼ

 .(139)(هػ 776ت )لمل د مبد اا بف محمد الحل  ي ، شرح الش طب ل -32
لشمس الد ف محمد بف محمود بف محمػد بػف ، شرح الاص دة الش طب ل -33

، مفو وجد  للل م   في مك بل  شل رب ي بدب، (هػ 785) أحمد اللمرق دي
 .(140)[ 5167] : برقـ
مبػػػي محمػػػد مبػػػد الػػػػرحمف بػػػف أحمػػػد بػػػف ممػػػي بػػػػف ، شػػػرح الشػػػ طب ل -34

شػػػػرح الشػػػػ طب ل : )قػػػػ ؿ ابػػػػف الجػػػػزري(. هػػػػػ 781ت )البغػػػػدادي الوالػػػػطي 
 .(141)(شرح ف

لنػػلق الػػد ف ممػػي بػػف ، لػػراج الاػػ رئ المب ػػدي و ػػذكرة الماػػرئ الم  اػػي -35
 مػد مم ػ  مممػ ق وهػذا الشػرح ام، (هػ 833ت )مثم ف بف الا ص  النذري 

إذ مػ   ػزاؿ مممػ ق الاػراقات  طمبػوف مػف الط لػب قػراقة هػذا ، اةقراق قد مً  وحد ث ً 
. والك ػػ ب مشػػاور و وجػػد م ػػ   لػػ  كث ػػرة فػػي (142)الك ػػ ب أث ػػ ق طمػػباـ الاػػراقات

ولك ػػي لػػـ أطمػػع لػػ  ممػػ  طبنػػل محااػػل ، وقػػد طبػػع طبنػػ ت كث ػػرة، مك بػػ ت النػػ لـ
 .  حا اً  ممم  ً 

رحمػ  ، لمحاػؽ ممػـ الاػراقات اةمػ ـ ابػف الجػزري، مػ  يشرح حػرز ام -36
 .(143) وجد  للل م   في المك بل المحمود ل ب لمد  ل الم ورة، اا  ن ل 

 868ت )لنجػلف بػف محمػد الباػ مي ، ك ز امم لي شرح حػرز اممػ  ي -37
 .(144)[ 15] :  وجد  للل م   بمك بل راغب ب ش  ب ل   بوؿ برقـ، (هػ
ت )بػػػي النبػػػ س أحمػػػد بػػػف مبػػػد الواحػػػد املػػػ وطي م، شػػػرح الشػػػ طب ل -38

 .(145)(هػ 872
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، (هػػػػ 893ت )محمػػػد بػػػف إلػػػم م ؿ الكػػػورا ي  ،شػػػرح الشػػػ طب ل -39
 .(146)[ 145] :  وجد  للل م   في المك بل النموم ل ب ل   بوؿ برقـ

، (هػػ 893ت )لنبد الرحمف بف أبي بكػر الن  ػي ، حؿ الش طب ل -45
 (252)] : ب لاػػػػػػػػػ هرة بػػػػػػػػػرقـ وجػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػلل م ػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي المك بػػػػػػػػػل امزهر ػػػػػػػػػل 

22259 ](147). 
ت )محمػػد بػػف ممػػي بػػف أحمػػد بػػف  ولػػؼ الحصػػفكي ، شػػرح الشػػ طب ل -41

 .(148)(هػ 895
، (هػػػػ 911)لجػػػلؿ الػػػد ف مبػػػد الػػػرحمف اللػػػ وطي ، شػػػرح حػػػرز اممػػػ  ي -42

أقػدما   لػلل ك بػت قبػؿ وفػ ة المؤلػؼ ،  وجد م    ل  مد دة في مك بػ ت النػ لـ
 .(149)بثم  ي ل وات

كػ ف ح ػً  )لنمػي بػف   صػر الممكػي ،  ئل في حؿ الشػ طب لالدرر الم  -43
] :  وجػػػد  لػػػلل م ػػػ  فػػػي م حػػػؼ طوباػػػ  بػػػو لػػػراي بػػػرقـ، (هػػػػ 916لػػػ ل 

175 A 1647 ](150). 
لشػا ب الػد ف أبػي النبػ س ،  و    المنػ  ي مػف رمػوز حػرز اممػ  ي -44

 وجػػػد م ػػػ   لػػػلل فػػػي مك بػػػل ، (هػػػػ 923ت )أحمػػػد بػػػف محمػػػد الالػػػطل ي 
. ولػػ  أ  ػػً  الفػػ   الػػدا ي (151)[ 1549] :  ن ق بػػرقـالجػػ مع الكب ػػر بصػػ

 . في شرح حرز امم  ي
ت )لنبػػػػػد الكػػػػػر ـ بػػػػػف مبػػػػػد الاػػػػػ در الجنبػػػػػري ، شػػػػػرح حػػػػػرز اممػػػػػ  ي -45

] :  وجػػػد  لػػػلل م ػػػ  بلزا ػػػل  ػػػ مكروت ب لمممكػػػل المغرب ػػػل بػػػرقـ، (هػػػػ 933
2559 ](152). 
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 (هػػػ 951ت )لمحمػػد بػػف مصػػطف  الشػػ   زاد  ، شػػرح الشػػ طب ل -46
[ ورقػـ  1553] :   ف م   بمك بل الغ زي للػرو بلػرا  فو بػرقـ وجد  لل

 [1385 ](153). 
 وجد ، (هػ 971ت )لحل ف بف ممي الحص ي ، الغ  ل في شرح الش طب ل -47

 .(154)[ 41] :  للل م   في مك بل الحـر المكي الشر ؼ برقـ
ت )ةم ـ محمد بػف حلػ ـ دد  ام ػ ثموغي ، المن ف في شرح الش طب ل -48

] : جػػػػػد  لػػػػػلل م ػػػػػ  فػػػػػي المك بػػػػػل امزهر ػػػػػل ب لاػػػػػ هرة بػػػػػرقـ و ، (هػػػػػػ 986
(265) 22272 ](155). 
ت )محمد بف مبد الحؽ الل ب طي ، شرح حرز امم  ي ووج  ال ا  ي -49

أقػػػدما   لػػػلل الملػػػجد ،  وجػػػد م ػػػ   لػػػ  فػػػي مك بػػػ ت النػػػ لـ، (هػػػػ 995
 .(156)[ 1629ػ  18] خ : برقـ امحمدي بط ط  بمصر

 وجػػد م ػػ   لػػ  ، (هػػػ 1524ت )الاػػ ري  لمػػل ممػػي، شػػرح حػػرز اممػػ  ي -05
] : أقدما   للل م حؼ طوبا  بو لراي ب ل   بوؿ برقـ، كث رة في مك ب ت الن لـ

183 A 1331  ً (157)[  للت قبؿ وف ة المؤلؼ بل ل  ار ب. 
ت )محمػػػػػػػػد المغ لػػػػػػػػ وي ، إظاػػػػػػػػ ر المنػػػػػػػػ  ي شػػػػػػػػرح حػػػػػػػػرز اممػػػػػػػػ  ي -51

 .(158)(هػ 1595
 1598ت )بػػف داود الن ػػ  ي  لمحمػػد، الػػدرة الفر ػػدة فػػي شػػرح الاصػػ دة -52

 .(159)[ 257] : برقـ،  وجد  للل م   في م حؼ ب   ف   بج ك ر  ، (هػ
لنمػػػر بػػػف مبػػػد الاػػػ در ، اةشػػػ رات النمر ػػػل فػػػي حػػػؿ أب ػػػ ت الشػػػ طب ل -53

أقػػدما  ،  وجػػد  لػػ  م ػػ  فػػي مك بػػ ت النػػ لـ، (هػػػ 1148ت )امرم ػػ زي 
وفػػ ة المؤلػػؼ  ك بػػت بنػػد، [ 7183] :  لػػلل فػػي المك بػػل الظ هر ػػل بػػرقـ

 .(160)بل ل واحدة  ار ب ً 
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، لمحمػػد بػػف ممػػي بػػف ممػػواف، الفوائػػد اللػػ  ل فػػي حػػؿ ألفػػ ظ الشػػ طب ل -54
 وجػػػػػد م ػػػػػ   لػػػػػل  ف فػػػػػي مك بػػػػػل بمد ػػػػػل ، هػػػػػػ 1172كػػػػػ ف ح ػػػػػً  بنػػػػػد لػػػػػ ل 

 3667] : والث   ػػل بػػرقـ، ب [ 1523] : امولػػ  بػػرقـ، اةلػػك در ل
 .(161)ج [
محمػد بػف مبػد المػ نـ ، ب ػرحلف ال نب ر فػي ب ػ ف مػ  لمحػرز مػف ال ن -55

 وجػػػػد م ػػػػ   لػػػػل  ف فػػػػي المك بػػػػل امزهر ػػػػل ، (هػػػػػ 1192ت )الػػػػدم اوري 
] : والث   ػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػرقـ، [ 4487 (86)] : امولػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػرقـ، ب لاػػػػػػػػػػػ هرة

 .(162)[ 45543زكي  (1245)
للم م ف بف حل ف بػف الجمػزوري ، ك ز المن  ي ب حر ر حرز امم  ي -56
، وقػػد شػػرح  (163)ز اممػػ  يوهػػو  ظػػـ فػػي  حر ػػرات حػػر ، (هػػػ 1198ت )

الفػػػ   الرحمػػػ  ي شػػػرح ك ػػػز المنػػػ  ي ب حر ػػػر حػػػرز : )ال ػػػ ظـ  فلػػػ  بشػػػرح لػػػم  
 . وطبع هذا الشرح ب حا ؽ الش   مبد الرزاؽ بف ممي، (امم  ي

لمحمػػد بػػف ، إ حػػ ؼ امخ امود الم ػػدا ي لمحػػ ذي حػػرز اممػػ  ي ووجػػ  ال اػػ  ي -57
 ػ  فػي لزا ػ ت المممكػل  وجػد  لػ  م، (هػػ 1214ت )مبد اللػلـ الف لػي 

[ ك بػت فػػي مصػػر  885] : م اػػ   لػلل فػػي لزا ػػل  طػواف بػػرقـ، المغرب ػل
 .(164)المؤلؼ
لر واف بف ، ف   المافلت لم    مف  ظـ الحرز والدرة مف الاراقات -58

،  وجد م    لل  ف بمصػر، (هػ 1311ت )محمد بف لم م ف الململ ي 
] : ب للزا ػػػل ال  مور ػػػل بػػػػرقـ والث   ػػػل، [ 433] : امولػػػ  بػػػدار الك ػػػب بػػػرقـ

57 ] . 
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ت )لنمػػػػي بػػػػف محمػػػػد ال ػػػػب ع ، إرشػػػػ د المر ػػػػد إلػػػػ  ماصػػػػود الاصػػػػ د -59
 1454طبع بن   ل إبراه ـ مطوة موض بمصر ل ل ، (هػ 1376

 . هػ
ت )لنبػػد الف ػػ ح بػػف مبػػد الغ ػػي الا  ػػي ، الػػوافي فػػي شػػرح الشػػ طب ل -65

 . طبع و شر مرات كث رة (هػ 1453
للػػػ د ، حػػػرز اممػػػ  ي فػػػي الاػػػراقات اللػػػبع  ار ػػػب المنػػػ  ي فػػػي شػػػرح -61

 . طبع في المد  ل الم ورة، ول لد محمد الح فظ، الش ف أبي الفرج
، شػػ   الاػػراقات فػػي الملػػجد ال بػػوي الشػػر ؼ، ة اػػ ب فكػػري،  ار ػػب الشػػ طب ل -62

 . وقد طبع هذا الك  ب في المد  ل الم ورة أ   ً 
 : وم  الذوُو الت  لذ  قف  جل وقز ا م ليزه 

 .(165)لمش   جمبي الط  دائي، ف ض الرب  ي في  حر ر حرز امم  يال -63
لحلػػػػػػ ف بػػػػػػف حلػػػػػػ ف ، إ  ػػػػػػ ح المنػػػػػػ  ي فػػػػػػي شػػػػػػرح حػػػػػػرز اممػػػػػػ  ي -64

 .(166)أصفا  ي
 .(167)لمحمد بف أحمد البرجي، الناد ال   د في شرح الاص د -65
لمحمػػد بػػف ،  ملػػ ص المنػػ  ي و ب ػػ ف المبػػ  ي فػػي شػػرح حػػرز اممػػ  ي -66

 .(168)محمود الش رازي
لمحمػػػػود بػػػػف محمػػػػد ، لمنػػػػ  ي لحػػػػرز اممػػػػ  ي ووجػػػػ  ال اػػػػ  ي شػػػػر   ا -67

 . وقد طبع قد م ً ، صبغل اا
 : خمرصزاخ حزس األياَي املُظٕيح ٔاملُثٕرج: ثاَياا 
لجم ؿ الػد ف محمػد بػف مبػد اا بػف ، حوز المن  ي في ال ص ر حرز امم  ي -1

 : أول ، وهذا ال ظـ ج ق مم  وزف الش طب ل ورو ا ، (هػ 672ت )م لؾ 
               بثثثثثثثثثا و  لهثثثثثثثثث  ح مثثثثثثثثثما  ومب ثثثثثثثثثمال

               بثثثثثثثثثم ا قثثثثثثثثثأولل البثثثثثثثثثول زبثثثثثثثثثم   و   ف
 ف
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 : وآخوه
               و اما  جثثثثثثل حثثثثثثو  األمثثثثثث     قثثثثثث م 

               وقثثثم  بأثثثا قثثث  الجثثثوذ  ج ثثث   م مثثثال  ف
 ف

 .(169)[ 8] : برقـ، و وجد  للل م   في مك بل داود إبراه ـ ب ش  بَّل   بوؿ
الػذي كػ ف ح ػً  ، لمحمػد بػف أحمػد المػبمط، الللصل المر  ل مم  مػ ف الشػ طب ل -2

 . (170)(هػ 1313)ل ل 
 : املؤنفاخ انري أكًهد حزس األياَي ٔاسرذركد عهيّ: ثانثاا 
مبي الحلف ممي بف ممر بف إبراه ـ الك   ي ، ال كممل المف دة لح فظ الاص دة -1

قصػ دة محكمػل : )لجػزري بأ اػ وصفا  اةم ـ ابػف ا، (هػ 735ت ) الا ج طي
 ظػػػـ ف اػػ  مػػػ  زاد ممػػ  الشػػػ طب ل مػػف ال بصػػػرة ، الػػ ظـ فػػي وزف الشػػػ طب ل ورو اػػ 

 .(171)(والوج ز لألهوازي، والك في البف شر  ، لمكي
 : وم  الم لي ا الت    و ا الحو  وً  ما  جل م والا

مبػػي الحلػػف ممػػي بػػف أبػػي محمػػد بػػف أبػػي ، جمػػع امصػػوؿ فػػي مشػػاور الم اػػوؿ -2
وهػػػػي قصػػػػ دة فػػػػي وزف الشػػػػ طب ل ، (هػػػػػ 743ت )لػػػػن د الػػػػد وا ي الوالػػػػطي 

.  وجػػد  لػػلل م اػػ  فػػي مك بػػل اموقػػ ؼ والشػػؤوف اةلػػلم ل الكو   ػػل (172)ورو اػػ 
 : أولا . [ 282] : برقـ

               بثثثثم ًا وقثثثثم قو ثثثثا  مثثثثول مب ثثثثمال
               (173) لل م تح  الحمم ق  الث  ذ  و   ف

 ف
قػ ؿ ، وهي بلط المؤلؼ  فلػ ، ل مصورة مف  للل المؤلؼ م ديو وجد  لل

 مػػػت والحمػػػد ا رب النػػػ لم ف بلػػػط مؤلفاػػػ  و  ظماػػػ  فػػػي شػػػار رم ػػػ ف : )فػػػي  لرهػػػ 
. (174)(.. المبػ رؾ مػػف لػػ ل أربػػع ومشػر ف ولػػبع مئػػل فػػي بمػدة شػػ راز حػػ ف قػػدمت إل اػػ 

 . وأممؿ ح ل ً  مم   حا اا  وال نم ؽ مم ا 
مث ػػػر الػػػد ف أبػػػي ح ػػػ ف محمػػػد بػػػف ، راقات اللػػػبع النػػػواليماػػػد الآللػػػي فػػػي الاػػػ -3

وهػػػػي بػػػػوزف الشػػػػ طب ل ورو اػػػػ  ، (هػػػػػ 745ت ) ولػػػػؼ ام دللػػػػي الغر ػػػػ طي 
 . (175)(لـ  أت ف ا  برمز، أ   ً 
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 : وم  ال ت  الت  جمعا بز  الحو  وةزوه م   ت  البوا اا
ت )ل ح ػػػ  بػػػف أحمػػػد بػػػف صػػػفواف ، الب ػػػ ف فػػػي الجمػػػع بػػػ ف الاصػػػ دة والن ػػػواف -4

 (. هػ 772
 .(176)البف الا  ي المك  لي، ب  ف الللؼ وال شا ر -5

، وم   ػػػل النممػػػ ق باػػػ  (حػػػرز اممػػػ  ي)وبنػػػد هػػػذ  الجولػػػل فػػػي شػػػروح الشػػػ طب ل 
فػي مػدح الحػرز ، رحم  اا  نػ ل ،  ل ط ع الا رئ الكر ـ أف  طمئف لاوؿ ابف الجزري

مػ  ال أمممػ  لك ػ ب غ ػر  فػي ولاػد رزؽ هػذا الك ػ ب مػف الشػارة والابػوؿ : )والث  ق مم ػ 
فػػَّ  ي ال أحلػػب أف بمػػدًا مػػف بػػلد ، بػػؿ أكػػ د أف أقػػوؿ وال فػػي غ ػػر هػػذا الفػػف، هػذا الفػػف

 .(177)(بؿ ال أظف أف ب ت ط لب ممـ  لمو مف  للل م  ، اةللـ  لمو م  
 :  أتزس انُرائج ٔانرٕصياخ انري خزجد تٓا يف ْذا انثحث

وجاػود  فػي ، الار   ػل فػي المشػرؽ والمغػرب اةم ـ الش طبي إمػ ـ مدرلػل الاػراقات -1
 . و ث ر   دؿ مم  ذلؾ، ممـ الاراقات مظ مل وكث رة

أهػـ م ظومػل ممم ػل فػي ممػـ ، أو الش طب ل (حرز امم  ي ووج  ال ا  ي)قص د    -7
ومػػف طر ااػػ   اػػرأ الملػػمموف الاػػر ف الكػػر ـ ال ػػوـ بروا   ػػ  ، الاػػراقات ممػػ  اةطػػلؽ

،   الصػدارة فػي ذلػؾ م ػذ مصػر مؤلفاػ  إلػ   ػـو ال ػ س هػذاولا. وقراقا   المل مفل
 . وال    ه ا  في ذلؾ ك  ٌب  لر

، زادت ممػ  المئػل شػرح، مػثلً ، فشػروحا ، حظ ت الش طب ل بن   ل النممػ ق الكث ػرة -6
أحص ت م ا  أكثػر مػف لػبن ف شػرحً  وأشػرت إلػ  أمػ كف وجودهػ  مػ  وجػدُت إلػ  

 . ذلؾ لب لً 
ز  داٍت ممم ل ق مًل في الاراقة  (ك  ب ال  ل ر لمدا ي)ما  زادت الش طب ل مم  أص -4

ز ػػػ دات : )واشػػػ ارت هػػػذ  الز ػػػ دات م ػػػد النممػػػ ق ب لػػػـ، لػػػـ  ػػػذكره  اةمػػػ ـ الػػػدا ي
 (. الش طب ل مم  ال  ل ر
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وهي أفع الم ظوم ت النمم ل ال  مثؿ اال حطػ ط ، أكدت الش طب ل حا ال مامل جداً  -0
كمػػ  ظػػفع بنػػض مػػف لػػـ  طمػػع ممػػ  ، ر الم ػػألرةالنممػػي م ػػد الملػػمم ف فػػي النصػػو 

بؿ ك  ت هذ  الم ظوم ت م اجً  ممم ػً  ، حا ال الح  ة النمم ل م د الملمم ف وق ئذٍ 
 . أمم   طب نل الح  ة في ذلؾ الوقت

واال صػ ؿ بشػ وخ ، درلً  و حا اػ ً ،  وصي الب حث ب لن   ل ب لش طب ل وشروحا  -6
  للطػػػػلع ممػػػػ  م ػػػػ هجاـ فػػػػي  ػػػػدر س اةقػػػػراق المن صػػػػر ف فػػػػي النػػػػراؽ ول رجػػػػ

 . وفاـ الش طب ل وحؿ رموزه ، الاراقات الار   ل
ك  بػػل بحػػوث ممم ػػل رصػػ  ل    ػػ وؿ درالػػل ز ػػ دات الشػػ طب ل ممػػ  ال  لػػ ر درالػػل  -7

 . وغ ره ، وأرك ف الاراقة الصح حل، مفصمل مف ح ث الل د
الاػػػراقات  ك  بػػػل بحػػػوث ممم ػػػل رصػػػ  ل    ػػػ وؿ المواز ػػػل بػػػ ف الشػػػ طب ل وك ػػػب -8

لمنرفػػػػل ز ػػػػػ دات هػػػػذ  الك ػػػػب ممػػػػػ  ، اللػػػػبع املػػػػرى ال ػػػػي ألفاػػػػػ  النممػػػػ ق بنػػػػده 
 . الش طب ل

وصلى اهلل تعاىل وسلم وبارك على سيدنا ، واهلل املىفق واهلادي إىل سىاء السبيل

 . وعلى آله وصحبه أمجعني، حممد
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 : اهلٕايش ٔاإلحالخ
                                                      

، وا  بػػػػ   3327/ 6هػػػػػ(:  737 رجم ػػػػ  فػػػػي: منجػػػػـ امدبػػػػ ق ل ػػػػ قوت الحمػػػػوي )ت  (1)
، وال كممل لوف ػ ت ال امػل، 271/ 5هػ(:  754الرواة مم  أ ب   ال ح ة، لمافطي )ت 

، والػذ ؿ ممػ  الرو ػ  ف، مبػي شػ مل المادلػي )ت 318هػػ(:  767لمم ذري )ت 
/ 5هػػػػ(:  792بػػػف لمكػػػ ف )ت ، ووف ػػػ ت امم ػػػ ف وأ بػػػ ق الزمػػػ ف، ال8هػػػػ(:  776
، ولػ ر أمػلـ ال ػبلق، 21/ 24هػػ(:  855، والبدا ل وال ا  ل، البف كث ػر )ت 82

/ 5، والنبػر فػي لبػر مػف غبػر، لمػذهبي أ  ػً : 327/ 32هػػ(:  859لمذهبي )ت 
، 2221/ 4، ومنرفػػػػل الاػػػػراق الكبػػػػ ر ممػػػػ  الطباػػػػ ت واممصػػػػ ر، لمػػػػػذهبي: 384

، و كػػػت 381/ 8هػػػ(:  882ج الػػد ف اللػػػبكي )ت وطباػػ ت الشػػػ فن ل الكبػػرى، ل ػػػ 
، وطباػػػ ت الشػػػ فن ل، 339هػػػػ(:  875الام ػػػ ف فػػػي  كػػػت النم ػػػ ف، لمصػػػفدي )ت 

، والػػد ب ج المػػذهب فػػي منرفػػل أم ػػ ف المػػذهب، 224/ 3هػػػ(:  883لأللػػ وي )ت 
، وغ  ل ال ا  ل في طبا ت الاػراق، البػف الجػزري 434هػ(:  ::8البف فرحوف )ت 

/ 3هػػ(:  962، وطبا ت الش فن ل، البػف ق  ػي شػابل )ت 31/ 3هػ(:  944)ت 
/ 3هػػػػػ(:  22:، وبغ ػػػػل الومػػػػ ة فػػػػي طباػػػػ ت المغػػػػو  ف وال حػػػػ ة، لملػػػػ وطي )ت 46

، و فػػ  347/ 2، وحلػػف المح  ػػرة فػػي ألبػػ ر مصػػر والاػػ هرة، لملػػ وطي: 371
، وشػػذرات 33/ 3هػػػ(:  2152الط ػػب مػػف غصػػف ام ػػدلس الرط ػػب، لمماػػري )ت 

، 412/ 5هػػػػ(:  2152ألبػػػ ر مػػػف ذهػػػب، البػػػف النمػػػ د الح بمػػػي )ت الػػػذهب فػػػي 
 .291/ 6وامملـ، لمزركمي: 

 .2221/ 4منرفل الاراق:  (2)
 .254، والول مل إل  كشؼ النا مل: 65، 7، 5/ 2ف   الوص د:  (3)

 .217/ 2إبراز المن  ي:  (4)
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 .:ك ز المن  ي:  (5)
 .:4/ 2 اما  اةم ـ اللل وي في ف   الوص د:  (6)

 .21/ 2ف   الوص د:  (7)
 .49/ 2ف   الوص د:  (8)

 .435الد ب ج المذهب:  (9)

 .2221/ 4، ومنرفل الاراق: 372/ 32  ظر: ل ر أملـ ال بلق:  (10)

 .31/ 3  ظر: غ  ل ال ا  ل:  (11)

 .31/ 3  ظر: المصدر  فل :  (12)

 .83/ 5وف  ت امم  ف:  (13)

 .:41/ 4منجـ البمداف:  (14)

 .215/ 2  ظر: ف   الوص د:  (15)
 .31/ 3غ  ل ال ا  ل:  (16)

 المصدر الل بؽ  فل . (17)

 .83/ 5وف  ت امم  ف:  (18)

 .8الذ ؿ مم  الرو   ف:  (19)

 .31/ 3غ  ل ال ا  ل:  (20)
 .374/ 32، ول ر أملـ ال بلق: 8الذ ؿ مم  الرو   ف:  (21)

 .271/ 5إ ب   الرواة:  (22)

 .2223/ 4اق الكب ر:   ظر: منرفل الار  (23)

 .315/ 3، وغ  ل ال ا  ل: 2159/ 4 رجم   في: منرفل الاراق:  (24)

 .9/ 2ف   الوص د:  (25)

 .684/ 2، وغ  ل ال ا  ل: 1::/ 3 رجم   في: منرفل الاراق:  (26)
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 .:4/ 2ف   الوص د:  (27)
 .664/ 2غ  ل ال ا  ل:  (28)

 .213/ 2غ  ل ال ا  ل:  (29)
 .31/ 3غ  ل ال ا  ل:  (30)

 .31/ 3، 489/ 2غ  ل ال ا  ل:  (31)

 .219/ 3غ  ل ال ا  ل:  (32)

 .399/ 3غ  ل ال ا  ل:  (33)
 .31/ 3  ظر: غ  ل ال ا  ل:  (34)

 .271/ 5إ ب   الرواة:  (35)

 المصدر  فل . (36)
 المصدر  فل . (37)

 .32/ 3غ  ل ال ا  ل:  (38)
 المصدر  فل . (39)
 .477/ 2المصدر  فل :  (40)

فراد: هو أف  ارأ الط لب مم  ش ل  ل مًل ك ممػًل لكػؿ قػ رئ أو راٍو مػف الاػراق اة (41)
أو الػػرواة، وهػػي الطر اػػل ال ػػي ك  ػػت لػػ ئدة قبػػؿ الاػػرف الرابػػع لماجػػرة. أمػػ  الجمػػع 
فاو أف  جمع الط لب الاراق وروا اـ بل مل واحدة فػي قراق ػ  ممػ  شػ ل ، وهػي 

لاػػػرف الرابػػػع لماجػػػرة، والػػػ مر النمػػػؿ الطر اػػػل ال ػػػي ا  شػػػرت م ػػػد الماػػػرئ ف بنػػػد ا
 ب صرؼ. 246 -239مم ا  إل  وق    هذا.   ظر: الجمع ب لاراقات الم وا رة: 

 .678/ 2غ  ل ال ا  ل:  (42)

 .327/ 3غ  ل ال ا  ل:  (43)

 .:32/ 3غ  ل ال ا  ل:  (44)
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 .368/ 3غ  ل ال ا  ل:  (45)

 .679/ 2غ  ل ال ا  ل:  (46)

 .619/ 2غ  ل ال ا  ل:  (47)

 .694/ 2غ  ل ال ا  ل:  (48)

 .752/ 2غ  ل ال ا  ل:  (49)

 .341/ 3غ  ل ال ا  ل:  (50)

  ظػػػر: إجػػػ زة الشػػػ   الماػػػرئ إبػػػراه ـ ف  ػػػؿ المشػػػادا ي لمػػػدك ور صػػػلح لػػػ  ر  (51)
 .24فرح ف النب دي في الاراقات النشر مف طر اي الش طب ل والدرة: 

 .563/ 2غ  ل ال ا  ل:  (52)
 .434ب: الد ب ج المذه (53)
 .339 كت الام  ف:  (54)

 .46/ 3طبا ت الش فن ل البف ق  ي شابل:  (55)
 .224/ 3طبا ت الش فن ل الكبرى:  (56)

 .46/ 3طبا ت الش فن ل:  (57)
 .7/ 2ف   الوص د:  (58)

 .373/ 32ل ر أملـ ال بلق:  (59)
 .2222/ 4منرفل الاراق:  (60)

 .32/ 3غ  ل ال ا  ل:  (61)

 .8ػ  7/ 2ف   الوص د:  (62)

 المصدر  فل . (63)
 .34/ 3غ  ل ال ا  ل:  (64)

 .:35الول مل إل  شرح النا مل:  (65)
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 .821المصدر  فل :  (66)
  ظػػر مادمػػل  حا ػػؽ ك ػػ ب الولػػ مل إلػػ  شػػرح النا مػػل بشػػرح اللػػل وي، لمػػدك ور  (67)

 موالي محمد اةدر لي الط هري.
 .27الاوؿ الوج ز:  (68)

 المصدر  فل . (69)

 .7/ 2الوص د: ف    (70)
 .65/ 2ف   الوص د:  (71)

 المصدر  فل . (72)

 .395/ 3ف   الوص د:  (73)

 .:6ػ  66/ 2ف   الوص د:  (74)
 .67ػ  66/ 2ف   الوص د:  (75)

 .:6ػ  68/ 2ف   الوص د:  (76)
 .83/ 5وف  ت امم  ف:  (77)

 .96، 94  ظر: زم ـ المدرلل امثر ل في الاراقات:  (78)

 .33/ 3ل ا  ل:   ظر: غ  ل ا (79)

 .:6  ظر: الف   المواهبي:  (80)
 مف الش طب ل. 2376، 2275، 2274، 2273امب  ت:  (81)
 .7/ 2ف   الوص د:  (82)

 .6/ 2ف   الوص د:  (83)

 .82/ 5وف  ت امم  ف:  (84)
 .2222/ 4منرفل الاراق:  (85)

 .34ػ  33/ 3غ  ل ال ا  ل:  (86)
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ق اػػ  ومر ػػا  ممػػ  أكثػػر مػػف شػػ  ، ولػػي بروا  اػػ  وقػػد َمػػفع اا  نػػ ل  ممػػيع بارا (87)
لػػػػ ٌد م صػػػػٌؿ إلػػػػ  مؤلفاػػػػ  اةمػػػػ ـ الشػػػػ طبي، رحمػػػػ  اا  نػػػػ ل ، والحمػػػػد ا رب 

 الن لم ف.

 .82  ظر: م اج ل أئمل الاراق:  (88)

 .87  ظر: م اج ل أئمل الاراقة:  (89)

   ظر: المصدر الل بؽ  فل . (90)

 .224ة:   ظر: مادمل  حا ؽ ك  ب ممـ ال صر  (91)

 .217  ظر: مادمل  حا ؽ ك  ب ال صرة:  (92)

 .477/ 2غ  ل ال ا  ل:  (93)

 .98/ 2، وغ  ل ال ا  ل: 2495/ 4  ظر: منرفل الاراق:  (94)
 .::2الفارس الش مؿ لم راث اةللمي الملطوط:  (95)

 .421/ 3غ  ل ال ا  ل:  (96)
 .371/ 3غ  ل ال ا  ل:  (97)

، والفاػػػػرس الشػػػػ مؿ، قلػػػػـ الاػػػػراقات: 632/ 2ممػػػػ ف:  ػػػػ ر   امدب النربػػػػي بروك (98)
2:1. 

 .421/ 3غ  ل ال ا  ل:  (99)
 .286الذ ؿ مم  الرو   ف:  (100)
 .6:الفارس الش مؿ، قلـ الاراقات:  (101)

 .92/ 3غ  ل ال ا  ل:  (102)

ألبر ػػػي بػػػذلؾ محاػػػؽ الك ػػػ ب الػػػدك ور محمػػػد إبػػػراه ـ ف  ػػػؿ المشػػػادا ي فػػػي  (103)
 ـ. 3121/ 4/ 27ن  ل مل الثلث ق مك لمل ه  ف ل أجر  ا  م

 .234/ 3غ  ل ال ا  ل:  (104)
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 .254/ 2ف   الوص د:  (105)
 .266زم ـ المدرلل امثر ل في الاراقات:  (106)
 .27/ 3غ  ل ال ا  ل:  (107)

 .:29الفارس الش مؿ، قلـ الاراقات:  (108)

 .2442/ 4منرفل الاراق:  (109)
 .344الفارس الش مؿ، قلـ الاراقات:  (110)

 .695/ 2غ  ل ال ا  ل:  (111)
 .:49/ 3غ  ل ال ا  ل:  (112)
 .99الفارس الش مؿ:  (113)
 .271الفارس الش مؿ:  (114)

 .759/ 2كشؼ الظ وف:  (115)

 .2:9/ 2غ  ل ال ا  ل:  (116)
 .696/ 2غ  ل ال ا  ل:  (117)
 .274زم ـ المدرلل امثر ل:  (118)
 .148الفارس الش مؿ:  (119)
 .648/ 1كشؼ الظ وف:  (120)

 .43لاراقات الار   ل،   ر   و نر ؼ: ا (121)

 .141ػ  145/ 6فارس اللزا ل الحل   ل:  (122)

 .122/ 1غ  ل ال ا  ل:  (123)
 .244الفارس الش مؿ:  (124)
 .157/ 1هد ل الن رف ف:  (125)

 .21/ 1غ  ل ال ا  ل:  (126)
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 .167الفارس الش مؿ:  (127)

 .363/ 1غ  ل ال ا  ل:  (128)

 .352/ 2غ  ل ال ا  ل:  (129)

 .148الفارس الش مؿ:  (130)

 .58/ 2غ  ل ال ا  ل:  (131)
 .227/ 1غ  ل ال ا  ل:  (132)

 .152/ 1غ  ل ال ا  ل:  (133)
 .138الفارس الش مؿ:  (134)
 .424/ 2، وا    ح المك وف: 162/ 2هد ل الن رف ف:  (135)
 .65الفارس الش مؿ:  (136)
 .185/ 1غ  ل ال ا  ل:  (137)

 .68الفارس الش مؿ:  (138)

 .43قات الار   ل:   ر   و نر ؼ، د. مبد الا دي الف مي: الارا (139)

 .127الفارس الش مؿ:  (140)

 .364/ 1غ  ل ال ا  ل:  (141)
  ظػػػر فػػػي ذلػػػؾ: إجػػػ زة الػػػدك ور صػػػلح لػػػ  ر فرحػػػ ف النب ػػػدي فػػػي الاػػػراقات  (142)

 .7النشر: 

 .125الفارس الش مؿ:  (143)
 .166الفارس الش مؿ:  (144)
 .133هد ل الن رف ف:  (145)
 .124الفارس الش مؿ:  (146)



 
 

   

 

ى ىاإلمامىالشاطبيىوقصودته
 حرزىاألمانيىووجهىالتهاني

ىد.ىصالحىساورىفرحان
  1022آذارىىىىىى(6)ىددــالع

  46 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                       

 .89الفارس الش مؿ:  (147)
 .43الاراقات الار   ل:  (148)

 .121الفارس الش مؿ:  (149)

 .94الفارس الش مؿ:  (150)
 .52الفارس الش مؿ:  (151)
 .121الفارس الش مؿ:  (152)
 .124الفارس الش مؿ:  (153)

 .142الفارس الش مؿ:  (154)
 .187الفارس الش مؿ:  (155)

 .124الفارس الش مؿ:  (156)

 .121الفارس الش مؿ:  (157)

 .44الاراقات الار   ل:  (158)
 .94الفارس الش مؿ:  (159)

 .25الفارس الش مؿ:  (160)
 .149الفارس الش مؿ:  (161)
 .88الفارس الش مؿ:  (162)

 .14الف   المواهبي:  (163)

 .11الفارس الش مؿ:  (164)
 .85الفارس الش مؿ:  (165)

 .84الفارس الش مؿ:  (166)
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  .المصدر  فل (167)

 .49الفارس الش مؿ:  (168)

 .181/ 2غ  ل ال ا  ل:  (169)
 .89الفارس الش مؿ:  (170)

 .97/ 1ال شر في الاراقات النشر:  (171)
 .95/ 1ال شر:  (172)
 ظ. 1جمع امصوؿ: ورقل  (173)
 و. 38جمع امصوؿ: ورقل  (174)

 .95/ 1ال شر:  (175)
 .155/ 1ف   الوص د:  (176)

 .22/ 2غ  ل ال ا  ل:  (177)

 
 
 
 
 
 
 ملصادر ٔاملزاجع: ا

 أٔلا: املصادر املخطٕطح: 
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، إجػػػ زة الػػػدك ور صػػػلح لػػػ  ر فرحػػػ ف النب ػػػدي فػػػي الاػػػراقات النشػػػر الم ػػػوا رة -1
 . أج ز  با  الش   المارئ إبراه ـ ف  ؿ المشادا ي

 ظػػـ النبػػد الفا ػػر إلػػ  ، جمػػع امصػػوؿ فػػي مشػػاور الم اػػوؿ فػػي الاػػراقات النشػػر -2
، الماػرئ بج مناػػ ، مػد بػف أبػػي لػن د الوالػطيرحمػل ربػ  الاػد ر ممػي بػػف أبػي مح

مك بل وزارة اموق ؼ والشؤوف اةلػلم ل بدولػل الكو ػت ،  للل بلط المؤلؼ  فل 
 . وم دي  للل مصورة م ا ، [ 282] خ : برقـ

: املصادر املطثٕعح:   ثاَياا
مبػي شػ مل مبػد الػرحمف ، إبراز المن  ي مف حرز اممػ  ي فػي الاػراقات اللػبع -1

، محمود بف مبد الل لؽ جدو:  حا ؽ(، هػ 665ت ) م ؿ المادلي بف إلم
 . هػ 1413مط بع الج منل ، م شورات الج منل اةللم ل ب لمد  ل الم ورة

لمػػوز ر جمػػ ؿ الػػد ف أبػػي الحلػػف ممػػي بػػف  ولػػؼ ، إ بػػ   الػػرواة ممػػ  أ بػػ   ال حػػ ة -2
دار الفكػػػػر ، محمػػػػد أبػػػػي الف ػػػػؿ إبػػػػراه ـ:  حا ػػػػؽ(، هػػػػػ 646ت )الافطػػػػي 

هػػػ ػ  1456، 1ط، ب ػػروت، ومؤللػػل الك ػػب الثا ف ػػل، النربػػي ب لاػػ هرة
 . ـ 1986

ت )ةلػم م ؿ ب شػ  البغػدادي ، إ   ح المك وف في الذ ؿ ممػ  كشػؼ الظ ػوف -3
 . ـ 1971، ال   بوؿ(، هػ 1339

(، هػػػ 774ت )مبػػي الفػػداق إلػػم م ؿ بػػف كث ػػر الدمشػػاي ، البدا ػػل وال ا  ػػل -4
هػػػػػ ػ  1454، 5ط، وت ػ لب ػػػػ فب ػػػػر ، م شػػػػورات مك بػػػػل المنػػػػ رؼ

 . ـ 1984
ت )لجػػػػػلؿ الػػػػػػد ف اللػػػػػػ وطي ، بغ ػػػػػل الومػػػػػػ ة فػػػػػي طباػػػػػػ ت المغػػػػػو  ف وال حػػػػػػ ة -5

، 1ط، مطبنػػل البػػ بي الحمبػػػي،محمػػد أبػػي الف ػػؿ إبراه ـ: حا ؽ(،هػػػ 911
 . هػ 1384
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مبي الا لـ محمػد بػف الا لػـ ، حرز امم  ي ووج  ال ا  ي في الاراقات اللبع -6
، المد  ػل الم ػورة، دار المطبومػ ت الحد ثػل(، هػػ 595ت )بف ف ػر  الشػ طبي 

 . هػ 1459، 1ط
 1ط، لب  ف، ب روت، دار ابف حـز، د. ف حي النب دي، الجمع ب لاراقات الم وا رة -7

 . ـ 2556هػ ػ  1427
لما  ػػػي إبػػراه ـ بػػػف  ػػػور الػػػد ف ، الػػد ب ج المػػػذهب فػػػي منرفػػل أم ػػػ ف المػػػذهب -8

مػػأموف بػػف : درالػػل و حا ػػؽ(، هػػػ 799ت )المنػػروؼ بػػ بف فرحػػوف المػػ لكي 
هػػ  1417، 1ط، لب ػ ف، ب ػروت، دار الك ب النمم ػل، مح ي الد ف الج  ف

 . ـ 1996ػ 
لشا ب الد ف مبد الرحمف بف إلم م ؿ المنروؼ بأبي ، الذ ؿ مم  الرو   ف -9

، 2ط،محمػػد زاهػػد الكػػوثري: م ػػي ب صػػح ح ،(هػػػ 665ت ) شػ مل الدمشػػاي
 . ـ1974

، ثر ػػػل فػػػي الاػػػراقات وشػػػ   قػػػراق المغػػػرب والمشػػػرؽزمػػػ ـ المدرلػػػل ام -15
دار أ ػواق ، 1ط، د. مبد الاػ دي مبػد اا حم  ػو، اةم ـ أبو الا لـ الش طبي

 . ـ 2555هػ ػ  1425، المممكل النرب ل اللنود ل، الر  ض، اللمؼ
مبػػي الا لػػـ ممػػي بػػف ، لػراج الاػػ رئ المب ػػدي و ػػذك ر الماػػرئ الم  اػي -11

، ب ػػػروت، دار الك ػػػب النمم ػػل(، هػػػ 851ت )ري مثمػػ ف بػػف الا صػػػ  النػػذ
 . ـ 2555، لب  ف
ت )لشػػػمس الػػػد ف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف مثمػػػ ف الػػػذهبي ، لػػػ ر أمػػػلـ ال ػػػبلق -12

، مؤللػػػػل الرلػػػػ لل، د. بشػػػػ ر مػػػػواد منػػػػروؼ و لػػػػر ف:  حا ػػػػؽ(، هػػػػػ 748
 . ـ 1985هػ ػ  1455، 3ط، لب  ف، ب روت
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ت )لح بمػػػػػي البػػػػػف النمػػػػػ د ا، شػػػػػذرات الػػػػػذهب فػػػػػي ألبػػػػػ ر مػػػػػف ذهػػػػػب -13
 (. د.ت)ب روت ، م شورات دار انف ؽ الجد دة(، هػ 1589

(، هػػػػ 851ت ) البػػف ق  ػػي شػػابل الدمشػػاي، طباػػ ت الشػػ فن ل -14
ب ػػروت ػ ، مػػ لـ الك ػػب، د. مبػػد الحػػ فظ مبػػد النمػػ ـ لػػ ف: صػػحح  وممػػؽ مم ػػ 

 . ـ 1987هػ ػ  1457، 1ط، لب  ف
(، هػ 772ت )لجم ؿ الد ف مبد الرح ـ امل وي ، طبا ت الش فن ل -15

المممكػػػل ، الر ػػػ ض، دار النمػػػـو لمطب مػػػل وال شػػػر، د. مبػػػد اا الجبػػػوري:  حا ػػػؽ
 . هػ 1451، النرب ل اللنود ل

(، هػػػػػ 771ت )ل ػػػػ ج الػػػػد ف اللػػػػبكي ، طباػػػػ ت الشػػػػ فن ل الكبػػػػرى -16
، مطبنػػل البػػ بي الحمبػػي، د. مبػػد الف ػػ ح محمػػد الحمػػو ومحمػػود الط ػػ حي:  حا ػػؽ
 (.  د.ت)الا هرة 

:  حا ػػؽ(، هػػػ 747ت )لشػػمس الػػد ف الػػذهبي ، ي لبػػر مػػف غبػػرالنبػػر فػػ -17
 . ـ 1963، مطبنل الكو ت، د.صلح الد ف الم جد

لشػػمس الػػد ف أبػػي الل ػػر محمػػد بػػف ، غ  ػػل ال ا  ػػل فػػي طباػػ ت الاػػراق -18
، برجل رالػػر. ج: م ػي ب شػر (، هػػ 833ت )محمػد ابػف الجػزري الشػ فني 

 . لب  ف، ب روت، دار الك ب النمم ل
 643ت )لنمػػـ الػػد ف اللػػل وي ، صػػ د فػػي شػػرح الاصػػ دفػػ   الو  -19

، الر ػػػػ ض، مك بػػػػل الرشػػػػد، د. مػػػػوالي محمػػػػد اةدر لػػػػي الطػػػػ هري:  حا ػػػػؽ(، هػػػػػ
 . ـ 2555هػ ػ  1426، 1ط، المممكل النرب ل اللنود ل
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، لإلمػػ ـ شػػا ب الػػد ف الالػػطل ي، الفػػ   المػػواهبي فػػي م  قػػب اةمػػ ـ الشػػ طبي -25
، لب ػػػػػ ف، ب ػػػػػروت، دار الك ػػػػػب النمم ػػػػػل، محمػػػػػد أ ػػػػػس، ام  ػػػػػ  بػػػػػ  وممػػػػػؽ مم ػػػػػ 

 . ـ 2555هػ ػ  1426
هػػ ػ  1457، الربػ ط، محمػد النربػي اللطػ بي، فاػ رس اللزا ػل الحلػ   ل -21

 . ـ 1987
م شػورات المجمػع الممكػي ، الفارس الش مؿ لم راث النربي اةللمي الملطوط -22

، امردف، ممػػػػػػػػػػػػ ف(، مؤللػػػػػػػػػػػػل  ؿ الب ػػػػػػػػػػػػت)لبحػػػػػػػػػػػػوث الح ػػػػػػػػػػػػ رة اةلػػػػػػػػػػػػلم ل 
 . ـ 1989

، ب ػروت، دار الامػـ، د.مبػد الاػ دي الف ػمي،  ػ ر   و نر ػؼ: الاراقات الار   ل -23
 . ـ 1985، 2ط، لب  ف
المنػػروؼ ، مصػػطف  بػػف مبػػد اا، كشػػؼ الظ ػػوف مػػف ألػػ مي الك ػػب والف ػػوف -24

، بغػػػػػػػداد، م شػػػػػػػورات مك بػػػػػػػل المث ػػػػػػػ (، هػػػػػػػػ 1567ت )بحػػػػػػػ جي لم فػػػػػػػل 
 . ب موفل ت. ـ 1941

المنػروؼ ، مبي مبد اا بف أحمد الموصمي،  يك ز المن  ي شرح حرز امم  -25
 . ـ 1997، الا هرة، المك بل امزهر ل لم راث(، هػ 656ت )بشنمل 

ت )لشػػػػمس الػػػػد ف الػػػػذهبي ، منرفػػػػل الاػػػػراق الكبػػػػ ر ممػػػػ  الطباػػػػ ت واممصػػػػ ر -26
م شػػورات مركػػز البحػػوث اةلػػلم ل ، ط ػػ ر  ل ػػي قػػوالج:  حا ػػؽ(، هػػػ 748
 . ـ 1995هػ ػ  1416، 1ط، ب ل   بوؿ

، م اج ل أئمػل الاػراقة فػي الغػرب اةلػلمي اب ػداق مػف الاػرف اللػ مس الاجػري -27
ق ػػػػ    فػػػػي المغػػػػل : بحػػػػث مطبػػػػوع  ػػػػمف ك ػػػػ ب، د. ال اػػػ مي الراجػػػػي الا شػػػػمي

 . ـ 1987، 1ط، الدار الب   ق، دار  وبا ؿ لم شر، وامدب
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أشػػرؼ ممػػ  (، هػػػ 833ت )البػػف الجػػزري ، ال شػػر فػػي الاػػراقات النشػػر -28
، دار الفكػر لمطب مػل وال شػر وال وز ػع، الش   ممي بف محمد ال ػب ع:   صح ح
 (. د.ت)لب  ف ، ب روت

محمػد بػف محمػد الماػرِّي ال مملػ  ي ،  ف  الط ػب مػف غصػف ام ػدلس الرط ػب -29
، لب ػ ف، ب ػروت، دار صػ در، د. إحل ف مبػ س:  حا ؽ(، هػ 1541ت )

 . ـ 1968
 ف بػػػف لم ػػػؿ بػػػف أ بػػػؾ لصػػػلح الػػػد،  كػػػت الام ػػػ ف فػػػي  كػػػت النم ػػػ ف -35

المطبنػػػػل ، أحمػػػػد زكػػػػي بػػػػؾ: وقػػػػؼ ممػػػػ  طبنػػػػ (، هػػػػػ 764ت )الصػػػػفدي 
 . ـ 1911، مصر، الجم ل ل

ةلػػػم م ؿ ب شػػػ  (، ألػػػم ق المػػػؤلف ف و ثػػػ ر المصػػػ ف ف)هد ػػػل النػػػ رف ف  -31
 . ـ 1951، ال   بوؿ(، هػ 1339ت )البغدادي 

ت )  ػػػػي لنبػػػػد الف ػػػػ ح الا، الػػػػوافي فػػػػي شػػػػرح الشػػػػ طب ل فػػػػي الاػػػػراقات اللػػػػبع -32
هػػػػػػ ػ  1414، جػػػػػدة، مك بػػػػػل اللػػػػػوادي لم وز ػػػػػع(، هػػػػػػ 1453
 . ـ 1994

مبػػػي النبػػػ س شػػػمس الػػػد ف بػػػف ، وف ػػػ ت امم ػػػ ف وأ بػػػ ق أب ػػػ ق الزمػػػ ف -33
ب ػػػروت ، دار صػػػ در، د. إحلػػػ ف مبػػػ س:  حا ػػػؽ(، هػػػػ 681ت ) لمكػػػ ف

(.د.ت)
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 الدعاية االنتخابية من منظور الفكر اإلسالمي
                                                مصـــــــــــلح المذـــــــــــهدانيأحمـــــــــــد محمـــــــــــد د. م. 

   ن
                                          ل الـدين / قدـم أصـو  ذـريعة كلية ال/ تكريتجامعة 

 ن
 ملخص البحث

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى اله وصحبه وسمم أما بعد:الحمد هلل و 

ان موضووووع اادة اوووخ اية ل  اوووخ اوووع ىوووور  وووحيار ةووووا اا ووورد  ووو   ا  وووع و   ووو ر  
ومع قدا ووعو و ووو ا وو و   بووذا  بوول يق ووع  حبوووول ا  وورذ  قووول ا لووران. اووذا  ة واوو  

اةقص    اا  وو  موضوع اادة اخ من مةظور  قب  إبالم  اع   ذا اب  ذ    بد ا
 اا     ة و  اادة اخ اية ل  اخ و ط ال م   امب  و ببب  ااعوماخ من جواةل  لرى.

 م  ةر ة   اض   ةب  ىدامخ  قدذ اامج مع   اا شراخ وان ا راء وااقة ة   ةةود 
اإلةب ن    األلرى ىدامخ ىدذ اا  راخ ة بعو مةذ  ض ر   وادي اارا دان ووادي ااةا  

وااصوواةاون و  ووذا   ووا وصووو  إاووا اا ضوو رر و ا راةةووخ وموون يووذ اإلنراقاوووناام ميوووخ   
و شوو   اضوو   ابوو  ااصوو يخ اإلبووالماخ اا وو   ()اإلبووالماخ واام ميوووخ  شوولص ااة وو  

  اح اة  اب لدامب      ذا ااعصر وااذي  ض   ةواوع اا و ن ااي و ر اا  اور وااوذي مون 
 خ اب  وي ا ذ اا عرف ةوا األشل ص لالاع ي ام ن اارؤا  و ش   واضح إي  عد معر 

إي  بوو . و عوود ةومةوو   جووواز األموور   وو  ضوووا ط ااشووراعخ اإلبووالماخ موون لووال   وودود 
ااقصووود وةووودذ اا جووو وز إاوووا اا وووذل واا و ووواس   اع موووخ  بووو    بووو  ابووو  ىواةووود اابا بوووخ 
ااشووورةاخ و وووذاا ةر ةووو  إن ةمواوووخ اادة اوووخ اية ل  اوووخ ي   ضووومن مووون ةقووود إاوووا  ةمووو   

ااةقوود و راووخ اا ع اوور  وو   لووران واا شووبار  بووذ و   وو  ةووورا بذ وبووقط  بذ   وو  شووع را 
اجل  ن ارد ذاا  وع إاا ااشورع واعو د ااةظور  اوع إاوا األصوو  وااقواةود ااشورةاخ وان 
 وووذا  ووووع مووون ةمووو  اادواوووخ مووون لوووال   حبووواس   وووذ ةظووو مان  مووو  اا بووو خ وااةصوووا خ 

 اامة ر اووصو  إاا ااي اخ اامةشودر. واق ضا ن  ذاا األمر   امعروف وااةب  ةن
 الباحث
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إي ةوا ااظ امانو  مدًا اوا   ةعمُع وا   ُئ  ناا مد هلل رل ااع امان وي ةدوا

مزاود  واوود   ةةو  ةقمووع و والء و وااصووالر واابوالذ ةوووا اام عوو  ر مووع اوعو امان ومعوووذ 
م ذ اام قان وباد اامربوان و   ال اا ل واال  ول  جمعان.ااة س  جمعان وا 

 : أما بعد
  ادة اخ ىدامخ  قدذ اا شراخ و م رس اإلةب ن اادة اخ مةوذ  ىودذ ااعصوور  وان 

 وب   س معان من لالاع ام ن اا حيار و وص ر  اع ةالى     اة س ا  دى     ا  ع
ذا  وود ة    ا ضوو را    ارا وود األو   بووذا  ضوو رر وادي اارا وودان   ووع ةوووا    وو ر ااةوو سو وا 

موووون اا ضوووو را  األلوووورى  اووووف  ووووحير  ووووذا اامصووووطوح ةوووووا موووور ااعصووووور ومووو   عوووود   
 .واألزمةخ  ب ل اا ياار اا  ص     األمذ ااب  قخ

اظون ااو عض  و ن اادة اوخ  بوذا اامصوطوح و ةواعا قا  مر  لر اجل اا عرف 
ألةبو  مو  اإلةوالن   وون ةمواوخ مر  وخ و  و  مر  ان    إةب   و  ن اوخ اا عقاود اا باط

ومن يذ  ن اب  ةوام   ؤير  اب   قورو  ؤير ةوا اا رد     ا  ع    رد .  اف  ب  إذا 
و   وووو ر  وةوووووا مع قدا ووووع  وووو    ووووا وصوووو  األموووور إاووووا األموووور  امع شوووو  واا بوووو    وووو  
 اب لدامب  م  اابو  اا ج راخ      يور مون  وذاو و عودا  إاوا األموور اابا بواخ واا  وذو

ؤي  اا وو   ب عصوو  اإلج  ووخ ةةبوو   وو  ا وون   قووا  وووا اا بوو    ابوو   قوو ذ ااوودو  و قعوودو
 .طرل اادة اخ ة اجخ اوم يارا  اا  صوخ واام اطخ  ب 

و قوذ اادة اخ ةوا  بوول ةومو  وةووا ا  وراذ ةقواوخ ااة لول وم  واوخ  بول 
يق وع  حبوووول ا  ورذ  قووول اا  وو   مون ااةوو سو واموو  ابو  موون األ ماووخ  م و ن  قوود اة وورى 

 وان  ربو  ااو وود إاوا ااموووا و ةومبوذ  ()ااة   مر    اإلبالذ واب لدمب   ذا األ
 ظبوور داون جداود وي ود مون  ن اةقو دوا اووعو  عومةو   ح ما بو  ابوذا ااواىو  ولصوصو   وو  

األمور ىد  عقد     وى ة  اا  ضر وا بع و وم  ة د   إلم  ن معر وخ  ذ  األا ذ  إن 
واوخ  و  ن اوخ األ ماوخ  األمخ األ   ء   ا  ة ل بذو وامو   و ن  ووا   وؤيء مة صول ااد

  ا اب  موا  و  إدارر شوؤون اادواوخ و ول ااشورع اإلبوالم و  وإن  رشواح اا وفء ة بوع 
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ة ة بووو  ةووووا اة لووو ل  اع  ووور مووون ى اووو  اادياوووخ ةووووا االاووورو ومووون ى اووو  إرشووو د األموووخ وا 
 .األصوح  ا  قال اامطول اامبذ

ل وااعقووو   وودة اووخ م وووردا  ىووو درر ةووووا اا وووحيار  ووو  طووورل  ووووار اا  ووور واامةطووو
 إةب    ا  ا   ب مد ىو ب  وج ذ ا ب  ةوا   راا األ دا  ااج راخ واأل ير   ماخ واا و  
  لوووذ   موضووووة  اب و  بوووذا األبووووول ااويووووي اامع صووور واا  وووةن  ووو  ابووو اع ل وبووو    
اي صوو   اا وو  موون لالابوو  ام وون ضووم ن ااعمواووخ اادة  اووخ  ويووخ االطوو ل  وو  ااصوو ف 

اا ووو   مووو   ااا و زاوووون و ووو  اامبوو جد ابووو  شوووحن  لووور و وووذاا ل وووف ممووو   ووو  اإلذاةوووخ و 
 اامؤ مرا .

و عود اا و وو  ةووا اهلل  عوو اا وألجو  إشووع ر ااةو س  بووذا اامصوطوح ااووذي ة ووداو 
وي ةعوذ م  ا ع و قاق ع اا قباخو إذ وجد   ن اا   يان من ااذان ب قوة  جزا ذ اهلل  عا

اإلةالمو  اامع صورو و وذاا  و  ىضواخ لارا ىد  ذاوا جبدا جبادا  و  إشو  ع  وذا اا ون 
 بو  مون ضووا ط وضوعاخ إضو  خ إاوا اإلبوالماخو واوذ او  وذ ا ود  لاية ل     ومو  ا عوو

ةمو  وجود      و   ا ةبو  و  ش   م ص  ةن  ذا ااموضوع و  امازان اا قبو  اامقو رن وا 
 واهلل اامو ل     ج إاا  حصا  و  صا .

 مشكمة البحث:
 ووو رر ةووون موىوووف اوىضووواخ او   ووورر او م بوموووو   عووورف مشووو وخ اا  ووو  اةبووو  )ة

ا  وووو ج ااووووا اا  وووو  واادرابووووخ ااعوماووووخ اووىوووووف ةوووووا مقوووودم  ب  و ةوووو ء ااعالىوووو    ووووان 
ةة صووور   وة   جبووو  اا  ااوووخ واةووو در صوووا ن ب  مووون لوووال  ة ووو    اادرابوووخ ووضوووعب   ووو  

 .(1)اط ر ااعوم  ااص اح(
 : البحثأهمية 

  اا و    ةو و  اادة اوخ اية ل  اوخ اب  ذ  ذا اا       بود ااوةقص  و  اا  وو 
 و ط ال م   امب  واببب  ااعوماخ من مةظور اا قع ايبالم .
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 اهداف البحث:
ي اب طا  اا        ااخ درابخ اا وصو  ااوا  قو  ل وا  و ذ مون دون   داود 
مب ل اط اعخ اي داف اا   ا ولا ان    قل    ضوء   ابوذا وضو  اا   و  ا وداف 

 ي اخ:اا      اةق ط ا
 اي ماخ اال صخ اومش وخ. .1

 ايص اخ. .2

 ايض  خ. .3

 اا جداد. .4
 :  البحث منهج

اى ض  مشو وخ اا  و  اا و  ة ون  صودد   يبو  اة مو د ااموةب  ااوصو   ااوذي 
اقوذ ةوا وصف ااظ  رر اووصو  ااا اب   ب  وااعوام  اا و   و   ذ  ابو  وابو لالص 

 (2) ةظامب  و  واوب ااة     واا عمام   وذاا من اج   جما  اا ا ة   و 
 هيكمية البحث:
 تعريف وتاريخ الدعاية وفيه مطمبان: المبحث األول
  عراف اادة اخ ايخ واصطال  : اامطول األو 
   راخ اادة اخ: اامطول ااي ة 
 وفيه مطمبان مفهوم وتاريخ االنتخابات،: المبحث الثاني
  عراف و  راخ اية ل    : اامطول األو 
 طرل اية ل    : اامطول ااي ة 
 الدعاية االنتخابية في الميزان الفقهي، وفيه مطمبان: المبحث الثالث
  ىوا  اام ةعان و دا بذ: اامطول األو 
  ىوا  اامجازان: اامطول ااي ة 

وى  موووخ  ووو ابوامش  ول  موووخ  وووح ذ اامق ر ووو  و .ثمممم بيمممان رأج المممراسا فمممي المسمممالة
 واامص در.

 الباحث
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 املثحث األول
 اريخ الذعاية االنتخاتيةتعزيف وت

 املطلة األول
 اتعزيف الذعاية لغة واصطالح

 مصووودر م ووود  او عووو  ااياليووو  جووو ء  مووون اا عووو  دةووو و: الدعايمممة فمممي الم مممة
و ووووو   ووووود  ةووووووا اامقصوووووود مووووون  .(3)وداةاوووووخ ااووووودةورو ادةووووواو دةووووو ءو دةووووووروو اووووودةو

. (4)ءةشراأل   رو وةشور اووودةور اشولص معووان  و  وزل موو   و م ود   و طووول  عو  شوو 
 .(5) و ن ةما  ااش ء اااا  صو  و الذ ا ون مةا

 عوووودد   عرا وووو   اادة اووووخ وال و وووو   اموووو   اةبوووو  ة اجووووخ : والدعايممممة اصممممطالحا
اا ياوورا  اا وو  طوور   ةوابوو   موورور ااووزمن و عوود  ووذ  ااو ظووخ  و  ووذا اامصووطوح وبوواوخ 

اوول مبمووخ ا بوول األ ووراد وااجم ةوو  و ة ووو بووووا  و   وور ألةجوو ز  وودف معووان ةوون طر 
ابووو لداذ اارمووووز وااع ووو را  واالطووولو اا ووو   وووؤير  ووو  ااة ووووس و جوووذل ااووور ي ااعووو ذ. 
 ع مو  معب  ااجم ة   واأل راد  ع مال مبم  ألةب  وباوخ ا بل ا لران  عةد ااوىوف 

يووذ إن  ةوووا  عرا بوو  ا  ووان اةوو  ال ال بوو   بوو ل الوو الف اامشوو ال  وة بوواخ ااشووعولو
 .(6)ا م  األ دا  ورح ااشعولاارة اخ ااة ج خ    اا     م ش

اا   و  "   و ة  ا د   عرض اا ع راف ةوا ب ا  اامي   ي اا صرو  قود ةر بو
اادة اوخ  و  ةشور ا راء ووجبو   ااةظور اا و   وؤير ةووا األ  و ر : ةورم ن جون  و و "

 .(7)او اابووا او  وابم  مع 
ةووووووووا  إن اادة اوووووووخ ام ووووووون  ن  بوووووووما  م  واوووووووخ اا وووووووحيار: وةر بووووووو  " دوول "

ااشلصوا   واابوواطرر ةوووا بووووا األ ووراد ألنوراض  ع  وور ناوور ةمواووخ او مشوو وا  وو  
 .(8)ىام ب     مج م  م  إ  ن وى  معان
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وةر بووو  اا   ووو  وااوووود  ور  ووو دي ةعموووو ن اابا ووو  ": اادة اووووخ م  واوووخ ابوووو م اخ 
و   عوود ةوون و ا لووران ةقواوو  وة ط اوو  ي لوو ذ ااموىووف ااووذي  بووعا اااووع و ع موود اإلىةوو ع

ااضوويط واإل وورا  او اايووورا  او ااعقوو ل او اام   ووحر اام داووخ او ووحيار  وو  ااوور ي واامع قوود 
 .(9)وطراقخ اا   ار

و ع  ر اادة اخ اية ل  اخ  حةب  طراقخ اامرش ان ا عراوف ااجمبوور  لصووص 
ىةو ةبذ  مواى بذ من ااقضو ا  اام ةوةوخ ااموجوودر ةووا جودو  اإلةمو    و  اية ل  و   وا 

لوال  وبو    اإلةوالذ اا و  اوو ذ مون لالابو   ة اوذ اادة اوخ اية ل  اوخ و وو   ودةمبذ مون 
 .(10)إ دى ااطرل اا   ا  وور مواطةوا اادواخ من لالاب   صور ذ اابا ب 

م  واووخ إةالماووخ او ووحيار  وو  ا ج  وو   ااةوو س و را بووذ  و موو   اضوو   عوورف  حةبوو 
 وو     ووا ) ضوووا ( وبوووو بذ ووبوواو بذ ةشوور معووموو   و قوو  ل او  ةصوو ف  قوو  ل  و

م  واخ مةظمخ او حيار ةوا اار ي ااع ذ  ب  ةمواخ  الةل   اعواطف واامش ةر اقصد 
يبووو قط ل  مةبووو  ااوصوووو  الوووول   اوووخ مووون  ووو ي  اا وووو ر اا  وووري وااشوووعل ااعووو ط  

 .(11)اامش ةر واأل  باس    ج     اخ معاةخ
وجووع ناوور   حةبوو  طووول شوو ء موون ااياوور ةوووا: وةر بوو  ااوود  ور م مووود  و رةووخ

 .(13)    اعخ اارضوان ()و و ذا م  عوع ااربو  (12)موزذ
ىةو ع  وةواع  و ن اادة اوخ ابو لدذ  ابو  مجموةوخ  بو اال  م ةبو  مون مل ط وخ وا 
اامبو بد ان مون اامج موو  بوواء  و ةوا   وورادا اذ جم ةو    بودف اا ووحيار  و  بووووا و راء 

 .(14)من ى   رج  دة اخاامب بد ان او ا ل ذ وب    اإلىة ع ةن طرال اي ص   
و بذا ا  ان ا :  ن ااوراجح مةبو  مو  ذ ول إااوع إابا و  ألةوع األىورل  م مو  إاوا 
   م  ذ ر وااا معة    اا قاق  من  او  ىواوع" ابو م اخ" و وو إبووول إىةو ع و وو  ون 

  اعقووو   ووو ا  ر . ابوو لدذ  اوووع ةووودر وبووو     ضووف إاوووا ذاوووا ىواوووع "   اعقوو " او  اع ط وووخ
اا مووو س وااشوووعر واالط  وووخ وا  عووود ةووون  ووو  ااوبووو    اامشووو و خ ميووو  وااع ط وووخ  وووروح 
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ااضويط واإل وورا  او ااعقوو ل او اام   ووحر اام داووخ  وو  ااضوويط ةوووا ا لووران وموو   ووو إي 
 .ابوول اب  زازي اشراء ااذمذ و ا   ة ببذ ابؤيء ة ر اام   وااشبوا 

 املطلة الثاني
 ة ـــايــذعـــاريخ الــت

  ىدامخ ىدذ اامج مع   اا شراخ وان  ع ار ايراء وااقة ة   ةر   اادة اخ   ةب
ةةد ايةب ن    ايلرى ىدامخ ىدذ اا و راخ ة بوعو  قود وضو  ااعراىاوون ااقوداما ىواةود 
وابوووس اودة اوووخ اا ووو  ابووو لدمو    ووو   ووورو بذ مع مووودان ةووووا اا عووو  ااق ووو ا   مووو رس 

ذو  ام   رع اا راةةوخ  و  ا قو ن ايشوراون ااةش ط اادة    او حيار ةوا معةوا   اةدا ب
 ةون ايةالذ واادة اخ اية ء اا رل ام يوبذ    ذاا ااصاةاون ااقداما ااذان اب لدموا 

. وىوود (15)ابوووول اا شووبار   الصووذ  ةوووع موون اةووواع اادة اووخ ابوو ل  وودء اا وورل اا عواووخ
خ  امو  ةرف اااوة ةاون ايب اال اادة  اوخ ا  قاول ا ودا بذ اابا بواخ مون لوال  االط  و

اة رد ااروم ن   ب لداذ ابوول ااردع اا وري اوقضو ء ةووا دة اوخ ااعودو. ومةوذ اا ورل 
ااع اماوخ ايواووا ظبوور  اا  جووخ اام بووخ ااوا اادة اووخ اابا بوواخ   طووور    ووا اصوو    

 .(16)ةوم  اع ىواةاةع 
 او  مو رس اإلةبو ن  وذا ااةشوو ط و اوذا ةورى ان  ون اادة اوخ ىوداذ  قوودذ اا شوراخ

ااعصور ألج   ةظواذ  ا  وع وةالى وع   اةو س واا وحيار  و     بابوبذ و   و ر ذ مةذ  ىدذ 
ومن  ة  ة   ظبور       ض رر  صاوخ   ضو رر وادي اارا ودان و ي ل ذ مواىف معاةخ

. يذ اجح ااصواةاون إاوا (17)و  ة  اطر ايب لداذ  اب     اا وضا    ص وف ااعدو
عوود   اة قوو  م بومبوو  موون  ووذا ااوودور األبوووول ة بووع ا وو  اارةوول  وو  صوو وف ااعوودو و 

ااوودة    إاووا م بوووذ االط  ووخ وااشووعر اا م بوو  ااووذي ةوود وبوواوخ موون وبوو    اادة اووخ 
. و و م  اب لدمع اإلنرال    مج ابذ اابا ب  يذ ااعبو ري و بوذا  شو ر (18)اابا باخ

 .(19)  الطون إاا   ما ع و ربطو ةن طرال من اإلىة ع   ا دا  واالط  خ
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ااروموو ن موون ااشووعر اا م بوو   وبوواوخ اوووردع اا وووري ةوووا دة اوو   وىوود ابوو لدذ
ابو ل  مو س  ااعودو و طراول م  شور و و ن اوع دور  قاقوخ  و  إيو رر اامشو ةر ااوطةاوخ وا 
ااجم  ار و م ن ااروذ من اب لداذ اادة اخ  مب رر   موخ ا   ا   راء ااةو س مون لوال  

 .(20)موةب  بوول اامل ط خ اادة  اخ و ب طخ ااويخ اا   اب لد
و  ن او ض رر ااعر اخ اإلبالماخ  عدا  لر و و اا عد ااعق  دي اةطول من ايخ 
اا ل وااصدل وااعد  ومةطل اإلام ن اوبا بخ اال رجاخ واوع دور ى و  مجو ء اإلبوالذ 

 .(21) مي    اشعر واالط  خ و  ن شعراؤ ذ ولط  ؤ ذ من اا وي ء ى   اإلبالذ و عد 
ضوو ا اووع م وود  مبموو  و ووو م وود  " ااةقوو  " ي" ااعقوو " إي اةووع  مجوو ء اإلبووالذ  

ةود ى ةودر  ب بواخ او او ر اإلبوالماخ  و  جماو  جواة بو   ()    م  ةق  ةن ااربو  
. ا ن  ومخ اادة اخ اوذ   ون نرا وخ ةون اا  ور اإلبوالم  اذا ابو لدمب  ااة و  (22)جماع 

() جو ء  ابو  ىواوع و بورى وناور ذ ممو  و ةةدم   رب  ربووع ااوا  رىو  ةظواذ ااوروذ
() :" ... وىووو   ا ووون  جووور  ووو   اووو ن  وموووخ "  .(23)"  وووإة  ادةووووا  دة اوووخ اإلبوووالذ

 .(24)دة اووخ: )دة اووخ ... موون دةوو  اوودةو دة اووخ ...  ي اا ومووخ ااداةاووخ إاووا اإلبووالذ "
إذن   ادة اووخ  (25)قو  : اادة اووخ  معةوا دةووور اإلبوالذوة وس اامعةوا ذ وول إااوع ااةووووي  

و ةوو ا  ووواد   .(26)طووول شوو ء موون ااياوور ةوووا وجووع ناوور موووزذ وو  مةظووور اإلبووالذ: 
دةو    ا اعوخ  ()  او  اةوع و(27)ابو   مو   و   اعوخ اارضووان () ؤاد اب لداذ ااة  

 . و وذا شو  د مون ى و  ااصو      طوول ااة و (28)    صو  ااشوجرر    اع وع  و  ااةو س"
()  .دة اوخ  وبوذا ااشو  د و وموخ"دة " عة  اا :قممت  ا اعخ  ا  ى   اوع: دةو    ا اعوخ

 داا  مةصوص ةواب . و  ا  ا   و ن مون الو اف  وان  وموخ دة اوخ ودةوور ناور صو اح
 .(29)ألةبم  مصطو  ن امعةا وا د و و ااطول اوش ء ةوا نار وجع إازاذ
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يذ  عد  ذا  ذ اب لداذ ا ظخ اادة اوخ ةةود ةصور ااراشودان  وان   ةو  ااعاوون 
   دة  اب  و من نار طول مةع اب  ()  ر    و () قو    اعوا لوا خ ربو  اهلل 

 .(30)ةمر  ن االط ل و ان  اب  ص          ر رضوان اهلل ةوابذ  جمعان
يووذ موون  عوود ااراشوودان ااعصوور األموووي ااووذي  ووذ  اووع ابوو لداذ ابوووول اا رناوول 

 مووو  و واا ر اووول إضووو  خ إاوووا ااج ةووول ااعووو ط    ووو  لطووو  بذ ااووودة    إلي ووو   شووورةا بذ
خ ااع  باخ   امة ظرر واا   ل ومجوس ااودة ر إلي و    قاقوخ موذ ل معوان وام  ز  اادوا

  امع زاخ ةوا ب ا  اامي   و واا  اا قل    اب لداذ ا ظ اادة اخ و ب اا ب    ا  ن 
اادواخ اا  طماخ ىد اة مد  ةوا اإلي رر ااع ط اخ وابووول اإلىةو ع ةون طراول اا شو اا 

واا    وووخ وااشوووعر واألةاووو د واي   ووو ي   وبووو    اموووذا ل األلووورى و وووو طراووول اامةووو ظرر 
 .(31)ةوام  ة باخ او حيار    روح دة  ب 

و عوود ظبووور ااط  ةووخ واة شوو ر    شوو   وابوو   وو   ووداا   ااقوورن االوو مس ةشوور 
 ا  ابو لدم  و من لال  اامط وة   او ااموصق   او ااةشرا  اإلل  راخ وااص ف

 اةموو   بووس  ذ1962روم ةاووخ  وو  ةوو ذ وألو  موورر  ومووخ اادة اووخ  وو  وصووف اا ةابووخ اا
اا   وو  )نرا وووري(  وو  ذاووا ااقوورن و ووو االوو مس ةشوور مؤببووخ اادة اووخ ا وودرال رجوو   

. واذا مو   ردةو   ن ةقوو  ان جوذور  وذ  اا وموخ (32)اادان ةووا ااقاو ذ   إلةمو   اا  شواراخ
و (33)(Propagandas(  ي ملصووص اوةشوور و )Propaganda عووود إاووا ااال اةاووخ )

ومووخ اادة اووخ  معةووا ةشوور مووذ ل معووان او زرع ااشووجارا  ااصوويارر ا وو   ةمووو و ووح    
واشار ااق موس إاا ان  ومخ اادة اوخ ا ظوخ ااط ااوخ موحلوذر مون ااال اةاوخ  .(34)و  رةرع

( مجمووو  او اجةوووخ ةشووور ااعقاووودر Ongrogati Propagandaاا دايوووخ  ووو  اا بوووماخ )
( ااووووذي اعةوووو  دة اووووخ نوووورس Propagareو رجوووو   ووووذ  ااو ظووووخ إاووووا اا عوووو  ااال اةوووو  )

 (و )اا  يوااوا (و و  ظبوور ااعوداء  وان )اا رو بو  ة  .(35)ااعبووج ااعطو  ة   و  جداودا
 و   ور وو  ا و ن ااقوورن اابو دس ةشوور  بوو ل  ر وخ إصووالح ظبور   وو   ووا ااوودو  و وو  
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ةبوود اا   وو  )نرا وووري( اابوو    ااووذي  وو و  ةشوور دة اووخ او  يوااووا ة وور مؤ مرةقوود   وو  
و بوذا   وون اادة اوخ ىود  و(36)حلذ   ذ  اا ومخ معة       ااوي   األور اوخذاا ااوى   

 ا  ب    طر   با با   لر من لال  ةدذ  ا داخ اادة اخ اال  راض   اامش وا  اب و
و   ااقرن ااب    ةشر اة شر  اادة اخ اة ش را   ة ش رااط  ةخ    ااص ف وااةشورا  

اابا بوواخ وابوو عم اب  ابووذ  ااوبوواوخ اووصووو   اموو    وورر ظبووور األ ووزال .(37)وااموصووق  
إاووا اابوووطخ إاووا ااقوورن اايوو من ةشوورو اذ  صوو ح  وو   ووزل اوودةو إاووا مرشوو ع ا وووا  

و ووو  ااقووورن اا  بووو  ةشووور ظبووور   ةوووواع مووون اادة اوووخ   ادة اوووخ  .(38)مةصووول ااووور اس
  بوو لدمب   وبوواوخ  وو  اابا بووخو وااعبوو راخ ايوورض زرع ةقاوودر  وو  جاشووع  ااة  واوةاووخ

 .(39)اا ودان اا   ى ذ     ب    ة   ر  اام رر األ  رو   
ام  اادة اخ اابا باخ  قد ظبر     ااقرن ااعشران وم   ذا اي ا يرر اا ياورا  

 قوووود ظوووووو   ووووذ  اا ياووووورا   ووووو  و واا وووورول مةبووووو  اادة اووووخ ااة زاوووووخ واادة اووووخ ااشووووواوةاخ
طاوووخ وااد    وراوووخ و و وووذ ابووو لداذ اادامقرا(40)معبووو را  ذا  ا ج  ووو   با بووواخ م   اةوووخ

اودة اووخ  وبوو طخ مؤببوو  ب  اال صووخ ظةوو  مةبوو    شوو ا  ااوور ي ااعوو ذ ومم ربووخ ااضوويط 
, و عوود اا قووودذ ااعوموو  واا  ةواووووج  ااووذي  صووو  ووضوو   ووو  اوود اادواوووخ (41)ايج موو ة 

 .(42)اإلم  ةا   ااضلمخ او حيار    ةقو  شعو ب  و وجببذ  ا م  اش ؤن
و ألةبوو   صوو    بووال   ا لووذ  وو  (43)دة اووخواقوود بووم  ااقوورن ااعشووران ىوورن اا

جماوووووو  ااماوووووو دان وابوووووو لداذ جماوووووو  األبوووووو اال   الط  ووووووخ او األة شوووووواد او ااةوووووودوا  او 
.   ادة اووخ (44)األ  داوو   وبوو   عوود موون صووول اادة اووخ ودة  مبوو  ااي   ووخ  صووورر ة مووخ

شو م  بالح ىوي ا ماز  ح ما ع و حيار  وااذي ي اق  لطرا ةن  بو خ اا  ا وااودم ر اا
اجول ان  بو يمر ابو يم را صو ا   و  معةوا   ااعدو ولوول   اوخ مون اإلر و ل ااة بو 

ابوو  وبةوضووح  ووذا  وو  اامطووول ااي اوو  ةةوود  حصووا   ووذ  اا ومووخ  حصوواال شوورةا  وةةوود 
دلو  ااع اذ    ىرةوع اا و دي وااعشوران شوبد مةوع مشو  د   ورى  و  ااعو اذ ومون لوال  
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 مو   ود  مو   مرا وو  و اور ذ ور او قاقوخ  م مو ضو   اخ  و  اإلةوالذ ةمواوخ لوداع مون ن
وجعوو  ااصووورر  ووان األبووود واأل وواض  وووون و و عرضووب  إاووا  وو  موون ااعوورال و  ي ةبوو  ن

 .(45)رم دي  م م   عادا    اا عد ةن  قاق ع اا   ج ء  من اجوب 
 املثحث الثاني

 مفهىم وتاريخ االنتخاتات
 املطلة األول

 تعزيف االنتخاب وتارخيه
 عد اية ل     اادة موخ األب بواخ اةظو ذ اا  وذ  نتخاب ل ة واصطالحا:تعريف اال  -1

ااوووودامقراط   وووو  اامصووووطوح اا وووودا  واامع صوووور, ووبوووواوخ اومشوووو ر خ  وووو    وووووان 
  ومووخ ةا  اووخ  بوو مد وجود وو  موون اابوووطخ وابوو مرارا ب   وو  ابوو ة د   ةوووا ا راء 

و ووووان و م  وووووذااشوووع اخوو ة  اظبوووور اية لوووو ل  وبوووواوخ اال صوووو    ووووان اا وووو  ذ واا
 .(46)مصدري ااقرارا  اابا باخ واامة ذان اب 

وورد   ومخ اا اعخ    ااشرع بواء    ااقران اا راذ او    اابوارر ااة واوخ واوذ 
اووورد ا وووظ اية لووو ل   امصوووطوح اا دا , ضوووف إاوووا  وووذا اوووذ اووورد  اضووو  طراقوووخ اا اعوووخ 

ةوون  ووذ  اامبووحاخ  و ا اووخ اام  اعووخ او اية لوو ل. و  وود   عووض اا وو  يان موون ااقووداما
مي :اامووو ورديو و  ووو  اعووووا, ااجواة ,امووو  اامع صووورون  ووووذ اةيووور ةووووا  ي مرجووو  ابوووذ 

 .(47)اول ادي (اا اعخ) ة واب  م  ةدا    ل 
وووو   وتعريمممف االنتخممماب ل مممة: جووو ء مووون  وموووخ ااة لووول   ووو  ااويوووخ اعةووو  مص 

 .(49)و وااة لل اعة  مة لل(48)ومق رعو وة لل
ااقوو ةوة  ام وود  مشووروةاخ مم ربووخ اابوووطخ   بووذ  ووو اا ةظوواذ : وفممي االصممطال 

ااشوووعل ااوووذي ةووون طراقوووع   ةووو  س األ وووزال اابا بووواخ او صوووو  ةووووا اا حااووود ااشوووع   
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. و اض     األدار اار ابخ اا     اح اامب وار  ان اامواطةان بواء    ااوصوو  (50)اب 
خ وااعدااووخ  وو  إاووا اامة صوول ااع مووخ او  وو  ىامووخ  صوووا بذ اذا  وووا ر  ابوو  معاوو ر اا راوو

. ان ةمواووخ اادامقراطاووخ (51)اامقوو ذ األو  او صووو  ةوووا ةظوو ذ اة لوو    وىوو ةوة  ةوو جح
اام  شرر    اامش ر خ اام  شرر أل راد ااشعل  وبذ    اا  ذ و ذاا اةول ااشوعل ةون 

.  قد  ص ح اية ل ل ضرورر وى بذ مش را  و  (52)  ة ء  ا وا  شؤون اابوطخ واا  ذ
األدار اا و   بومح  إشوراف ااشوعل : و  وبوذا اعود ممو  ىوو (53)اخ جماعب اادو  اادامقراط

واعوورف اية لوو ل  وو ن ا وجووع و  وو  صووة  ااقوورار اابا بوو   موو  ا  وول وااووةظذ اامع صوورر
ااةوو س ة وصووة دال ايى ووراع اوووديء  حصوووا بذ اصوو اح مرشووح او ةوودد موون اامرشوو ان 

وااشولص و ة لول(  ا) ع واعورف ااشولص ااوذي اودا   صوو  و ل ةظ ذ اة لو    معوان,
ىووو ةون )ااوووذي ا ووودد الااوووخ اية لووو ل ابوووما  وووووااةظووو ذ و اامرشوووح()اامرشوووح اومةصووول  وووو

 .(54)اية ل    ( 
اا الذ ااذي  قدذ  و اع ر ةم     وى ة  اامع صر من ال او ر تاريخ االنتخابات:  -2

 ابذ  اامصطو    وارى اإلبالذ  قاقخ ىد ا  ذ  بذا ااموضووع ا  م مو  ر ابو   مو 
 ووووو  ىواوووووع  ع اا)احابووووو  ااوووووذان امةووووووا  طاعووووووا اهلل و طاعووووووا ااربوووووو  و واووووو  األمووووور 

من  ا  ال ا ر وا  األمر  ي ااذي بو قوذ  ةو    ة ل  وع  و(55)مة ذ...ااخ ا اخ(
اااووذ وموون  ووي و اووف بووا وني  ةو و   ووذا ااموضوووع اا  ور اإلبووالم  واا وو  يون 

ضوومن إطوو ر  ()او األم مووخ (لال ووخاا) اووع وجعووووا جوو  ا  موو مبذ  ووح ذ  مووران  موو : 
 .(56)اابوطخ اا ة اذاخ(واا      اامصطوح اا دا   بما ) ااج ةل اابا ب 

و  ارجوع إاا اامص در اا  رالاخ او اابوارر ااة واوخ ةجود ان اية لو ل  و ن او ذ 
و ذ  ااطرل ام ون  صور    و   موران و واذ اق صر ةوا طراقخ وا درو  طرا ل م عددر

 .(57)اام  شر واية ل ل نار اام  شراية ل ل -: م 
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: ا وون اية لو ل م  شورا إذا ىو ذ ااةو ل ون  ة بوبذ   ل او ر واالنتخاب المباشمر
مميووووابذ او   ووو مبذ م  شووورر دون ااوووخ وبووو طخ و وووو مووو  اعووورف   ية لووو ل ةووووا درجوووخ 

و او   ضووور ااشوولص او ااة لوول إاووا م وو ن اية لوو ل واإلديء  صووو ع  وو  (58)وا وودر
وةبووووود  () ية ل  اوووووخ, و وووووذا ااةووووووع ااوووووذي  ووووو ن ىووووود  وووووذ  ووووو  ةبووووود ااة ووووو ااعمواوووووخ ا
 .(59)ااراشدان

اعر وع اامبوومون   ةوع اة لو ل   اةا  وخ او   او  اوخ او  :االنتخاب غير المباشمر
و و ذا ااي او  ااوذي اااووذ مجورى ةواوع اا و  .  وإذا   ةو  ةمواوخ (60)ةن طرال اا    خ 

ق صووور دور ااةووو ل ان ةووووا ال اووو ر مةووودو ان اية لووو ل ةووووا درج وووان او   يووور   اووو  ا
ةةبذ ا واون ال ا ر اا   ذ او ااةوال    اا رام ن واال وظ  و   وذا اامجو   ان  عوض 

 .(61)اادب  ار   لذ  ةظ ذ اية ل ل اام  شر
وا وون اية لوو ل اام  شوور  ووو األ يوور ىر وو  موون اام وود  ااوودامقراط  ين ااشووعل 

دون وب طخ ا د  مو  ا ود   و  اية لو ل ناور ام رس  قع اية ل     طراقخ م  شرر 
  ا  ي ا م ن ااة لل من رؤاخ  قاقاخ     ة ا ضو   اخ وةودذ شو   اخ  و  و اام  شر

يوووذ ان اية لووو ل اام  شووور ام ووون ااق ةووودر ااشوووع اخ ااعراضوووخ مووون ايطوووالع و ااموضووووع
  مبمووخ ال اوو ر  ةضوو ء اا راموو ن ين موون ااصووعو خ ااضوويط ةوابوو  موون ج ةوول األ ووزال

 .(62)اابا باخ اضل مخ ةدد  
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 لثانياملطلة ا
 اتــخاتـزق االنتـــط

 عوودم    ومةوو  ةوون ا ووذ ااطوورل اا وو   وو ذ  بوو  اية ل  وو   ة وو و  ان ةوقوو  ةظوورر 
 .ةوا اا رل  اةبم  وجبور اا را ط

واو ذ اإلديء   ألصووا   طوراق ان  و  اإلبوالذ : طزيقة االنتخـاب املثارـز -:أوال
 .شافهةالمصافحة باليد والم

وىد جرى  ذا اية ل ل  بذ  ااطراقخ لال  ةبد اارب اخ  طريقة المصافحة باليد: -6
 () اعخ ا   ايرل إاوا ااربوو  :    ةدر مواطن اذ ر مةب  ةوا ب ا  اامي  

 وجووور  وى  عبوو  ى ووو  بوووةخ موون  جووورر ااة ووو و و وو  مووو   بووما   اعوووخ ااعق وووخ ااي ةاووخ
() بارر إاا ان  اعخ ااايور اان ىود  مو  إاا ايرل وىد ذ ر اامؤرلون و   ل اا

 .(63)ةن طرال اامص   خ   ااد  م  ذ ر ذاا ا ن  ش ذ    بار ع
ورد  ةوودر روااو   ةوون وىو     موو   ابو  اا اعووخ مشو  بخ و  ةوو  : البيعمة مشممافهة -6

ان اماموخ  ةوو  و  وذ  ااطراقوخ ل صوخ   اةبو ء و وذا موو  روا  اإلمو ذ م اوا ر موع اهلل
   ةبوور ا  اعةوع ةووا اإلبوالذ  قوو  ا ربوو   () اهلل رىاخ ى ا : "   ا  ربو 

اهلل وربووواع ار ووذ :  اموو  ابوو طع ن و طقوو ن  قووون ()اهلل ة  اعووا  قوو   ربووو  اهلل 
و ووذا ااوووةص ان د   .(64) ةوو  موون  ة بووة   وووذ ة  اعووا  قوو   إةوو  ي  صوو  ح ااةبوو ء

ةم    امش  بخ رنذ اةوع  اوع  ةوا ش ء  بو ا اد ان ااةب ء ي ا  اعن   امص   خ وا 
دياخ الورى و و    وراذ مصو   خ اامور ر اورجو  ااوذي ا و  ةوابو  و وذ  مون طورل 

 .(65)اية ل ل    ةبد اارب اخ
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واية ل ل نار اام  شر  م  ةر ع اا  راخ اإلبالم  : االنتخاب غري املثارز: ثانيا
 .(66)ا ذ  طراق ان  م  ةن طرال ااو  اخ او ااةا  خ او ةن طرال اا    خ

 اةمو   عو  ةمور  ون و اب لدذ  ذا األمر  و  ةبود ااراشودان: نتخاب بالوكالةاال  -6
 إاوووا  ووو رس و وووود او صوووو  ةووووا اا اعوووخ وط ووول ةيمووو ن  ووون ة ووو ن ()االطووو ل

()   األموور ة بووع وااطراوول اا صوو  ةوووا  اعووخ ة مووخ موون األمصوو ر  موو  ط قبوو
خ اا  ووذ  وون ااز اوور ةةوودم  لوورج ةوون األمووواان  عوود  وووا  ازاوود  وون مع واوو ة وود اهلل

لرج ةوا ازاد و رب  مبوذ  ن ةقا  ا و  ا صو  ةووا  ()واا بان  ن ةو  
: وم  إىداذ ااص   خ ةوا  ع   ذا إي ألةع اذ ا ن  ةو  قمت .(67) اعخ     اا و خ

ةص شرة  م ة  من  عوع و ذاا اذ اع رض ا د ةواع مون ااعومو ء  صو ر طراقو  
 مجمع  ةوا جواز .

وان  وو ن  ووذا  وو  ناوور اية ل  وو    عممة بالنيابممةبالبي موور  () يووذ  ن ااة وو 
إاووا  اعووخ  ()اار  بوواخ  موو  اقوو    وو  ايووخ ااعصوور و وود   ووذا ةةوودم  دةوو  ااربووو  

 ()" و و ن ةيمو ن  ون ة و ن ربوو  ربوو  اهلل : اارضوان    اابةخ ااب دبوخ اوبجورر
عو اا :" ااوبوذ ان ةيمو ن  و    جوخ اهلل  () إاا     م خ   و ا  ااةو س  قو   ااربوو 

اعيموو ن  ()و  جووخ ربووواع  ضوورل إ وودى اداووع ةوووا األلوورى    ةوو  اوود ربووو  اهلل 
 "(68)لارا من  ادابذ ألة ببذ

و بووووذا ا  ووووان ان ااةا  ووووخ ىوووود ابوووو عمو   ح وووود ااطوووورل اا وووو   وووو ذ  بوووو  اا اعووووخ او 
 .اية ل ل ا وااخ مةصل ر  بخ اادواخ

  وخ  اضو   مو   و   اعوخ  قد  ورد اا و راخ اإلبوالم  طورل اا  : االنتخاب بالكتابة -6
 و اعخ ا ن ةمر إاا ة د ااموا  ن مروان. ()ااةج ش  اوربو  
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 بيعة النساشي:  - أ
 ورد ذاا ااط ري وى   " ام   عد  قد  ويةو      وا ا ربوو  اهلل ...   شوبد اةوا 

ى وو   اعووخ ااةج شوو   ()ان ااة وو  : قمممت.(69)ربووو  اهلل صوو دى  ومصوودى  وىوود   اع ووا"
بووالمع وااووداا   صووال ع ةواووع  عوود و   ووع صووالر ااي  وول  قوود  () موو  جوو ء ةوون ااة وو وا 

ةعوووا ااةج شووو   ووو  اااووووذ  ()ىووو   ان ربوووو  اهلل  () روى اا لووو ري:"ان ا ووو   راووورر
 () . وى ووو  ااة وو (70)ااووذي موو    اووع ولوورج إاووا اامصوووا  صووف  بووذ و  وور  ر عوو  "

 . اع ع  بذ  ااطراقخ ى و  مةع و قرار امب اخ اا    خ
 بن عمر إلى عبد الممك بن مروان:بيعة ا - ب

  ووول إاوووا ة وود اامووووا  ووون موووروان  ()روى اا لوو ري: ان ة ووود اهلل  ووون ةموور 
" بووذ اهلل ااوور من ااوور اذ اموو   عوود اع وود ااموووا  وون مووروان اماوور اامووؤمةان : ا  اعووع    وول

بووالذ ةواووا  وو ة  ا موود اااووا اهلل ااووذي ي ااووع اي  ووو واىوور اووا   ابووم  وااط ةووخ ةوووا 
 .(71) وبةخ ربواع  ام  اب طع  "   ل اهلل

اة  ان  ع  ا ن ةمر رضوان اهلل ةواع ىد ي   ةةع إجو زر اا اعوخ او وهذا يبين 
 .اية ل ل   ا    خ

مصو   خ ومشو  بخ  () و بذا ةلووص ااوا ااقوو  ان م  ود   و   اعوخ ااة و 
سمنة الو  اةا  خ  وب   دل       ل م  اطول ةواع ةوم ء اا دا  واألصو  مصوطوح )

السمممنة . يوووذ اةوووع وا ووول ةووووا  اعوووخ ااةج شووو    ا    وووخ  بوووذا اووودل  ضووومن )(72)(الفعميمممة
 .(73)(التقريرية

واظبووور مووون  عووودد ااطووورل  ووو  ال اووو ر ر ووواس اادواوووخ  ووو  ةبووود ااربووو اخ األو  
وةصور ااراشودان ان  وذ  ااطورل ان داو  ةووا شو ء  إةبو   ود  ةووا ان ال ا ر و  مون 

  ووو  طراووول اووورا  اامبوووومون  صووووح  () ااربوووو ى ووو    وووراد األموووخ واووواس مووون ال اووو ر 
و ابوور االة لوو ل ا ووون مق وووي شوورة  وموون ذاووا اية لوو ل   او  اووخ واية لوو ل   ا    ووخ 
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ونار   من ااطرل اامعرو خ    ااعصر اا دا  ين اايرض من اية لو ل  وو معر وخ 
 ةوووا  بوول (74)رضو  ة مووخ اامبووومان و ووذا األموور مم وون ان ةل و ر اووع مل وووف ااطوورل

 .  وا  اامبومان و  ج  بذ
 املثحث الثالث

 الذعاية االنتخاتية يف امليزان الفقهي
 مي  اادة اخ اية ل  اخ  ش وب  اامع صر إ دى ااقضو ا  اا و    ورز إشو  اا   

 ووودًء مووون شووورةا ب  يوووذ إاوووا ااي اوووخ اامةشوووودر و وووذا مووو   ووود   ووو  مةووو    و  قباوووخ ةداووودر
خ   ضوو  إاووا موودح ااوو عض وذمبووذ و وول اامع صووران  وو  ةظوور ذ موون  اوو   ةبوو  وبوواو

مع اار وضوا ط اع قد اا عض إةم     ااصوال وىد  عم  ةوا إاص   رج  ىد ا ون 
نار مؤ و  ا ووا  زمو ذ األموور  ر  بوخ اادواوخ او مون مة صول  لورى ىود   وون بوا داخ 

 .ين  ة ا من  و   ض  مةع  م ةخ و  ظ  وىور وةمال
ذ اامجاوز ابو  وموةبذ اامو ة  مةبو  وبوح ان  وال اذا اةقبذ اا قب ء إاا  راقان مةب

 اار اان يذ ةرجح م  ةرا  موا ق  وبوام  ان ش ء اهلل.
 املذهة األول:

اذ  جد لال  ىراء   ةون  وذا ااموضووع   ودا مون اا و  يان بوواء مون ااقوداما 
و (75)او اامع صووران ىوود   وود  ةوون ااموضوووع اي ياليووخ  قووط و ووذ  وو  موون اام وو ر  وري

و ةوو ا  اضوو  وجوود   الموو   وو  مجوووخ . (76) وود اهلل  اراموو  ااموقوول   إلموو ذوم موود  وون ة
ا ضواوخ ااشواخ ة ود اهلل  -اا   عخ امةظمخ ااموؤ مر اإلبوالم   -مجم  اا قع اإلبالم  

ي اجاوز ىضواخ  ( ن مةا         مقدذ  عةووان )ةقود اامزااودر  وان ااشوراعخ اإلبوالماخ
 ض  إاا اا حيار   امش ري اشراء  ضو ةخ ناور اادة اخ اإلةالماخ    اام اع   ألةب   

 .(77)مرنول  اب   ا ون ) ا  ااةجش(  ب  ىرا خ اا دا  ةم  ة  وذ ةةع  اض 
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ومووو  اية وووراض ةووووا اادة اوووخ اية ل  اوووخ إي ألةبووو  م ضووواخ اومووودح وااوووذذ  ووو  
مو    عض األ ا ن اوم رشوح او ط اول ااوياوخ  ة بوع  قو    و   وذا ااشواح اام و ر  وري وا 

ح اارج  ة بع و ا ن مة ى ع و ض  وع  ال شا ان  ذا اع ل اشد ااعال  و  ااشوراعخ مد
اوذ ابوومح اورجو  ان امد ووع رجو   وو  وجبوع  ضووال ةوون ان  ()اإلبوالماخ وان ااة وو  

. وىووو   اإلمووو ذ م مووود  ووون ة ووود اهلل  ارامووو  اوووو  قووووذ اية ل  ووو   ةووووا (78)امووودح ة بوووع
 اوودو   اوود   وبوو    إةووالذ واوواس ةةوود ذ اا رواجوو   اإلةالماووخ  وو  ااوودال  واالوو رج  

ةموو  اابا بووخ اا  ذ ووخ وااوودة ا   اازا  ووخ واصووور ة بووع ان  شوو ء ابوومع  ووذل او  ووراذ وا 
 .(79) مع ةصر اإلبالذ و و ط ال اووظا خ ااس اي "

 وكان االستدالل بعدة نصوص من السنة اذكر منها:
حيةا ةواووع رجوو   وو () موو روا  اا لوو ري ةوون   وو    وورر ان رجووال ذ وور ةةوود ااة وو  -1

 .(80):"وا ا ىطع  ةةل ص   ا اقواع مرارا"()لاراو ق   ااة   
رجووال  ()ىوو   ربووو  اهلل  ان ة وود اهلل  وون مبووعود ىوو  :: وةوون ا وو  موبووا ىوو   -2

 .(81)اية  ةوا رج  واطراع    اامد خ  ق  :))  و  ذ او ىطع ذ ظبر اارج ((
اواس ااموؤمن )) (  اهلل )وم روا  اا رمذي ان ة د اهلل  ون مبوعود ى  :ىو   ربوو  -3

 .(82)((  اطع ن وي ااوع ن وي اا   ش وي اا ذيء
و مووو  ان اطعووون اارجووو  :  قووو   اإلمووو ذ اام ووو ر  وري  ووو  إبوووة د  ابوووذ  ااةصووووص

 (83)ةوا الاع اامبوذ  ممةوع جموخ و  صاال"
موو  جوو ء  وو   ووالذ ااشوواخ ة وود اهلل  وون مةاوو  م وو د  )ياجاووز اادة اووخ  وو  اام اوو  

  إاا ااةجش ااوذي اودل   اوع طورف ي او  اايوري ناور    اشوراء  ار  و  يمون ألةب    ض
و بذا ادل   اع ج ةل اامل دةخ واا ذل اايرض مةوع اا وحيار ةووا و اام ا    ع  ا دلوع

 بذا    اامع مال    اف ا وون  و  بودر اا  وذ. وااطعون  .(84)ةقو  األ راد وااشعول"
 ا وول )خ ىوود ىوو   اهلل جوو  وةووال  ابوو  ان  وو ن ةوووا ةاوول اوجوود  وو  اامةوو  س  بووو نا وو
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واذا   ن ةوا ةاول ي اوجود و (85)(  د ذ ان اح   ا ذ  لاع ما     ر  مو ...ااخ ا اخ
: اوو  معشوور موون ابوووذ  وبوو ةع واووذ () . وىواووع(86) اووع  بووذا  ب وو ن اوجوول اإليووذ اام ووان

ذ   ةووع موون ا ووض اإلاموو ن إاووا ىو ووع ي  ووؤذوا اامبووومان وي  عا ووو ذ و ي    عوووا ةووورا ب
 .(87)ا    ةورر  لاع ا    اهلل ةور ع ومن ا    اهلل ةور ع ا ض ع    جوف ر وع

و  ا  ا  لوص  و  مون اإلمو ذ اام و ر  وري واإلمو ذ م مود  ون ة ود اهلل  ارامو  
إاا ان ةظ ذ  عدد األ زال واادة اخ اية ل  اخ اا   اقومون  ب  ي   م شا مو  ط اعوخ 

 .(88)اإلبالذ
 ني:املذهة الثا

و اي اةووع  وورل  ووان (89)وىوود ىوو    بووذا ااوور ي  ا اوو    وااوود  ور صووالح ااصوو وي 
ةوةان من اادة اخ اية ل  اخ  ر ى ان م  اعرف    ااوى  اامع صر من اامودح اووة س 

 .   ااعم  ج  زر حنار مق و  وام  اادة اخ اامق صرر ةوا  ا ن مةبجاخ اام رش
 بوواء  و ن ةصو  او اج بو دا ممو  اجعووعشرة   ن ر ان ر اع  ذا اذ اؤاد   بةد

ة ىص  و  صعل ةب  ع إاوا اإلبوالذ وىود جو ء  و  ىواوع اواس امون رشوح ة بوع ان اقووذ 
  ادة اخ اية ل  اوخ اا و  اقووذ  بو  اامرشو ون ةو در  و  ااوىو  اا  ضور واا و    ضومن 
اص ل ااةقص  ياور ذ ين  وال مون  وذان ااعمووان م  وراذ  و   إرج ء اامداح ألة ببذ وا 

ةمو  ااوذي اجوووز اومرشوح انو ااشورع اعورف ة بوع اوةوو ل ان وا وان ابوذ   ر وع ومةب جووع  وا 
   ااعم   صدل اامبوذ ااقوي األمان  عادا ةن االداع واا مواوع اام ورمان  و  ااشورع 

(90). 
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 : مناقشة اآلراء والرتجيح
   مناقشة أدلة المانعين -1

ابوو د   صوو  ل اامووذ ل األو   عوود  ةصوووص امةوو  اادة اووخ اية ل  اووخ اووذاا 
ومووودى   ق ضووو    ووو  مووودى دياوووخ  ووووا ااةصووووص ةووووا مووو  اروةوووع ووو ن مة ىشوووخ ا راء 

 : ص خ وبالمخ م ذ  وا اااع
ان ىووابذ  عودذ اامودح  بو ل اى طو ةبذ جوزءا : مناقشة استداللهم بحديث ابي بكمرة -  

اذ ان  قاخ و من ااةص يةبذ او ذ رو    مال ا يار اامعةا  م م  وام  ى اوا وم  ى اوا
إن  وو ن :  وووا اا قاووخ  وو  ()  ا ضووح موون ىواووع ااووةص  جاووز ااموودح اوياوور و ووذا موو

ا بل  ذا و ذا ان  و ن اورى ان  وذاا و  بوا ع اهلل :   د ذ ص دى  يم  اخ  واق 
 .(91)وي از   ةوا اهلل   دا 

و  ذا ورد    ص اح مبوذ وشر ع ااق ض  ةا ض  ق  : ج ء     دا     
 اةبموو  ان ااةبوو  م مووو  ااةبوو  ةوون ااموودح و لوورى  جاووز   قوو   ااعوموو ء وطراوول ااجموو  

ةوا اامج ز خ    اامدح واازاو در  و  األوصو ف ولووف اا  ةوخ ةواوع واذ  و ن ي الو ف 
ةواع   قوا  وورةع وربوخ ةقوع ومعر  ع  ال ةب     ذاا   ا واو   ن    وجبع وان 
 وو ن  ووع   صووا  مصووو خ  ةشووطع اولاوور وايزداوو د مةووع او ااوودواذ ةواووع او ايى ووداء  ووع 

  اووف اذا  وو ن  ىو : ووذا  وو  اموور ىوود ا ووون  عاوودا ةوون اابا بووخو .(92)مبوو      وو ن  موورا
 األمر ا عول  مصو خ ايمخ من  ا  اا عراف   رة م    اة لل.

وىد ةق  ا ن  جر      ح اا  ري  ان شرح  ذا اا دا  ىووي م و د  " إن  و ن 
... "  واقوو    وود ذ م د وو  ي م  اووخ "  ي: ي اوووخ اووع  وو   وورا ذاوواو و وو   معةووا ي وود 

 .(93)ا بل  ذا و ذا " اذ   ن اعوذ ذاا
و ذا ا اد اةع اذا   ة  ضورورر  و  لاراوخ اامودح إاوا اامو دح  واقو  ذاوا : قمت

 .وي اب   ألةع من   ل   ذ اا ل

 
 

   

 

 الدراية االنتخابية 
 من منظور الفكر اإلدالمي

 

 م. د. محمد مصلح المذهداني 
  1022آذار      (6) ددــالع

  55 

 

 جملة آداب الفراهيذي

وىووود ر اةووو  ان ايبووو دي  اوووذ ا ووون  ووو  م ووووع  ووو  ةووووا ااع وووس مةوووع مووون ى ووو  
 اام ةعان.

رجوال ايةو  ةووا  ()ا وا ظع اةع بم    دا  ا   موب :مناقشة الدليل الثاني - ل
 .(94)"   و  ذ او ىطع ذ ظبر اارج ": رج  واطراع    اامدح  ق  

ى   اإلم ذ ااةووي    شر ع او دا  اطراع    اامد خ   بور اامواذ واإلطوراء: 
" اطراوووع  ضوووذ  واوووع واإلطوووراء مووودح : . وىووو   ا ووون  جووور(95)مجووو وزر اا ووود  ووو  اامووودح "
 .(96)"ااشلص  زا در ةوا م  اع

وجو ء  و  ا ظوع اواس  ()مة ىشوخ ااوداا  ااي او  مون  ودا  ة ود اهلل  ون مبوعود  - ج
 .(97)اامؤمن   اطع ن وي ااوع ن وي اا   ش وي اا ذيء "

ان ااةص ااة وي ااذي اةبا ةن ص    ي  د ان ا وون اإلةبو ن اامبووذ  عاودا 
  قاووو   وووإذا  وووذا وةووووا .(98)ةةبووو   عووود اامشووورل ةووون ااميرلووا لوووول  وووحلالل اإلبوووالذ

 واا يراوور واا و وواس اا ووذل إاووا ذاووا   جوو وز واووذو ااقصوود  وودود  وو  اية ل  اووخ اادة اووخ
 مون األمور وا وونو اا  اوخ  وذ   و  ااشورةاخ اابا بوخ ىواةود ابو    ب  مم   ب    اع مخ
 اوةظذ دبو ورا  ضو   ن اإلبوالماخ اادواخ واجل ذاا  عد وا قا. او  جخ اا عراف جةس
 واامزااوودا  اا ووذل إاووا اجووةح  ن ةوون  ووع واةووحىو ااقصوود دا وورر  وو  وا قاووع ااعموو   ووذا

  ةموو   ةقوود موون اية ل  اووخ واادة اووخ اا ز وو  اا ةوو  س ا ضوومةع اموو    اةبوو خ  موو و اامة وورر
ش ة ب  وبقط  بذ ةورا بذ و      بذ واا شبار ا لران  ااةقود بو  ر   و  ااموأل ةووا وا 
  وو   اوع ااةظوور اعو د و نو ااشورع إاووا رداو  ن اجول  وووع ذاوا  وإن وة ووو  اا ع اور و راوخ
مون مةعوع  ااوداة  م  اةع ااا ا  ان و بذا (99).اامع  رر ااشرةاخ وااقواةد األصو  ضوء

اذا   ن  اع ضوا ط شرةاخ   يض  خ إاا ان اام رشح ااس من ااضرورر ان اطعن    
رنل اامدح نار  او اوعةع او ار  ل  وا ش يج  ةج ح دة ا ع    اةع    دة ا ع ي ا

اي من ى ا  ةج ح  رة مجع  م   و  اع دون إطراء  م  ورد    ااةصوان اابو  قان ومون 
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صة   ذا  قد ل اف ااضوا ط ااشرةاخ ودلو   و  اامةو  ومون اوذ ا عو    اشورع ي مو ة  
 اع من صةعع اذا   ن  ذا ااداا  ي اصوح ان ا ون موض  اب دي  اوقو    امة   و  

وااذي اؤ د م  ذ ول اااوع  و  مون د  وور م مود  ون ة ود اهلل ااموقول اادة اخ اية ل  اخ 
)  إلمووو ذ(و واإلمووو ذ اام ووو ر  وري اة قووو د ذ  جراووو ن اادة اوووخ اية ل  اوووخ  ووو  إطووو ر ناووور 
اإلط ر اإلبوالم   وو ةرضوع او عض ااةمو ذج مون اإلةمو   مةبو  اا جبوس وايبو ط اخ 

. يذ ىوابذ (100)ا  اامبومانوا    ع ةور و واا بد واا يضو    ةرض اامبوذ  يار  ل
 .(101)ان  ي ةظ ذ اش م  ةوا  ذ  األمور ي ا م شا م  ط اعخ اإلبالذ"

اووووذا ةلوووووص ااقووووو   ووووحن ايبوووو دي   اووووع يا ووووون  وووو امة  اا ووووو  موووون اادة اووووخ 
اذا   ن من   ل ااضرورر    و اية ل  اخ اذا جر   م  ذ رة  و ل ااضوا ط اإلبالماخ

و  ااوووا اا رشووواح  بوووذ  ااصوووايخ دون ىووودح  ووو  لران او  اووو ن  رة مجوووع األموووخ ووااوصووو
 م  اي   زا در او ص    نار م مودر.

 : الزأي الزاجح
ىد ا ضح اة  األمر  عد ةرض األداخ ومة ىش ب  من ى   اام ةعان ان األداخ ي 

يذ ان اار ي اامجاز   ةع اذ اب ةد إاا دااو  شورة  بوواء  و ن مون و   اد اامة  ااصراح
 د اوذاا  و ة  ارى  حااود و ورجاح ااور ي اايو ة  اامجاوز واواود   حداوخ ةصواخ ةص  و اج بو

 و لرى اج ب داخ ومن  ذ  األداخ:
ىوو   اجعوةوو  ةوووا لووزا ن األرض )): ىواووع  عوو اا ةوووا ابوو ن اوبووف ةواووع اابووالذ -1

 .(102)اة    اظ ةواذ(( 
  ىوو   اإلموو ذ ااوورازي ر مووع اهلل  وو    بووار  " ان  وو   ووذ  ا اووخ بوو   مبوو    مةبوو

: اع د اار من  ن بمرر " ي  ب   اإلم رر" وااي ةاوخ  اوف ى   () طول اإلم ررو وااة  
اطو بو  موون  وو  ر وااي ايووخ اةووع مودح ة بووع  قواووع " اةوو    وواظ ةوواذ" موو  اةووع  عوو اا اقووو  
" ال  ز وا  ة ب ذ" واوذ  ورا ايبو ية ء  و   وذ  واوذ اقو  ان شو ء اهلل " اقواوع  عو اا " ي 
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: ةوو    ةوو  ذاووا نوودا "  بووذ   بوو وخ بوو عخ ي  وود موون جوا بوو   اقووو  ايموو ذ قوووان اشوو ء ا
 طو ووع اومووو رر يةوووع واجوول ةواوووع رة اوووخ االووول  جووو ز اوووع ان ا وصوو   ووو ي طراووول  ووو ن 
وااي ةاخ    ىضاخ مودح ة بوع اةوع  و ن م   جو  ابوذا امو ذ اامووا وااي ةاوخ اذا  و ن اامودح 

 ورذ واذا ىصوود  ووع إاوا ن اووخ م   ووخ اواس  اووع   وو لر و وصو  إاووا ناوور مو  ا وو    ةووع م
 .(103)وز ا ة بع و و ة اذ  ب  و صدل وصف م  اقو   بذا نار ممةوع مةع "

اةوع   ة   شار إاا مب اخ ذ ر   اا لر اارازي )ر مع اهلل(      بار  ابذ  ا اوخ
  وا ي ا بورل ااوا  عوض  ذ و ن ااياور  (ج ز اع   صا  ذاا  حي طرال  و ن)ى  : 

ةموو   ووذا ان ا وورا ااضوووا  ط ااشوورةاخ او صووو  ةوابوو  و وول موو  اراد  وووا  وشووبو ع  ووال وا 
اا ووالذ ان د  ةوووا شوواءا  إةموو  اوود  اةووع اذا  وو ن اارجوو  وايقوو  موون ة بووع وصوو دى   وو  

 دةوا   ال م ة  مةب  واهلل اةوذ.
ان اوبوف ةواوع اابوالذ  ةمو  طوول )و     بار ااقرط   ابذ  اياخ ج ء ىواع )

يا ووود اقووووذ مق موووع  ووو  ااعووود  واإلصوووالح و وصوووا  اا قوووراء إاوووا  ااوياوووخ يةوووع ةووووذ اةوووع
 قوىبذ  ر ى ان ذاوا  ورض م عوان ةواوع   ةوع اوذ ا ون  ةو ا ناور  و  وذا اا  وذ اااووذ: 
اوةوذ اةب ن من ة بع ان اقوذ  و ا ل  و  ااقضو ء واا بو خ واوذ ا ون  ةو ا مون اصووح 

وال وور  صو   ع اا وو  و ذاواووجول ان ا وي و  وابووح  و وي اقووذ مق موع اةعووان ذاوا ةواووع
ىوو  ان  وذا ةوص صوراح امون  و ن  و   (104)اب  قب   ع ةن ااعوذ واا   اوخ وناور ذاوا

ضوورورر واووذ ا وون  ةوو ا موون اصوووح   ةووع واجوول ةواووع  عوو   ووذا األموور يان )موو ي اوو ذ 
 بوو واجول(   وا و اوو ىوو ذ   عو  اادة اوخ اية ل  اوخ اووصوو  إاوا  وووا  ااواجول اي  وع
 واابدف ااب م  ام   اع ةصرر ألمخ اإلبالذ واهلل اةوذ.ااي اخ ااشرا خ 

و وو   ووذا و  وصووف ة بووع  وو اعوذ واا  ووظ): واقووو  ااجصوو ص  وو     وو ذ ااقوورالن
و ةع ااس من و دياخ ةوا  ةع ج  ز اوةب ن  ن اصف ة بع   ا ض  ةةد من ي اعر ع

 .(105)اام ظور من  ز اخ ااة س    ىواع  ع اا) ال  ز وا  ة ب ذ(
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و اوع دااو  ةووا جوواز مودح اإلةبو ن : اإلمو ذ ا اوبو   و  روح اامعو ة واقو  
وجواز طول ااوياخ إذا  و ن ااط اول ممون اقودر ةووا إى موخ و ة بع   ا ل إذا جب   مر 

ن  و ن مون اود ااجو  ر  و اا و  ر جراء ااشراعخ وا  ور مو  اجول ةواوع ااطوول إذا و ااعد  وا 
 .(106)عاة  اذاا وىف ةوا ويا ع إى مخ واجل ميال و  ن م 

 ووذ  ا اووخ  صوو  اوجووول ةوورض )وىوو   ا وون ة شووور ةوون   بووار  ااووةص ذا ووع: 
 .(107)اامرء ة بع اوياخ ةم  من  مور األمخ اذا ةوذ اةع ي اصوح اع نار  

 اض  ةب د   م  ج ء من ااشوا د    ةصر ااراشودان ومون  عود ذ موةبذ لاور 
  بوف الار لوف مةب :

 وووو   ()  قوووود ىوووو ذ ةموووور  وووون االطوووو ل () بوووو  قخ  اعووووخ ا وووو    وووور ااصوووودال -1
وىوو    وو  اج م ةووع ااووذي  () اامبوو جران واألةصوو ر  ووان  ابوو  صوو    ا وو    وور

او اعووخ ااع مووخ  عود اوووذ وا وود مون  اعووخ اابووقا خ ... ابوو   ()ةقود  وو  مبووجد ااة و 
ص  ل ربو  اهلل وي ة  ايةان اذ  م     و ااة س إن اهلل جم   مر ذ ةوا لار ذ

هممذا  (108)  و اعوا   و ا  ااةوو س   و    ور  اعوخ   موخ  عوود  اعوخ اابوقا خ" قومووا  اايو رو
 : األمر يتميز بأمرين هما

اادة اووخ اية ل  اووخ  وو  اامصووطوح اامع صوور ىوود  موو  أل وو    وور موون لووال  إ ووراز  -  
 ص   ع ألج  إىة ع ااة س

اةوووع مد وووع  ووو  ذ ووور صووو   ع اا ووو  ا ماوووز  بووو  ااصدال"رضووووان اهلل ةواوووع"  وةوووع  - ل
 .ور اقع    اابجرر إاا اامداةخ ()ص  ل ااة   

وم  دار  ()م  د  لال  ايج م ع االم ب  ااذي ةقد  عد و  ر اا  رول ةمر -2
  ووإ رازرضوو  اهلل ةووةبذ اجمعووان( )وةووو   و اووع موون  ةوو  س وىاوو ذ  وو  موون ةيموو ن

من  "شاخ   ار " قد ى   ةيم ن واص   ة بع اع اةعو ص     قدمبم  ةوا نار م 
بو  اهلل وا ن ةمع وا  ب  قخ و ضو  ...  وون اصورف ةةو  ة د مة ف وصبر ر 
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ان ة ووود : ىووو   ىووووي مشووو  ب  وجووو ء  اوووع () و  مووو  ةجووود وان ةواووو (109)األمووور ووذا 
 ضوور  وو ألمر  اةوو  ا وول موون: اةووا  قووو ): ااوور من  وون ةوووف ل طوول ةواوو   قواووع

 .(110)و بن  يرا    اادانو اقرا  ا وب  ق ا
رضوو  اهلل ةةبموو ( )موو ن  وون ة وو ن  ووذا ااووذي  وود  موو  ةووو  وبووادة  ةي: قمممت

م  وو ن اي مم ربووخ اوداةاووخ اية ل  اووخ وإل ووراز  وو  مةبموو  دور  و ضوووع موون  اوو  إةبموو  
وصوووبرا  وابمووو  بووو  قخ  ووو  ااووودان و ماوووز ةيمووو ن ةووون ةوووو   ()ىرا ووو ن إاوووا ااربوووو  

شاخ   ار( واذ ا ن  ة ا اة راض ةوا  ذا من ى   ااعوم ء ))رض  اهلل ةةبم (  حةع 
 .وم  وارى اةع اج م ع ىد اةعقد ةوا جواز األمر واهلل اةوذ بل ة

 و و رل  06 ان لرج ةوا ازاد  ن مع واخ ة ذ  ()م  عوع اا بان  ن ةو   -3
إاا م خ و وغ ل ور    و  اا و وخ و و اعو    إلم موخ   عو  إاوابذ     و  جو ء  اوع ىواوع 

اوواس ةواةوو   )...موون  بووان  وون ةووو  ... ىوود  بموو  ااووذي ذ وور ذو ومق اووخ ... اةووع
إموووووو ذ...   ى وووووو  اعوووووو  اهلل ان اجمعةوووووو   ووووووا ةوووووووا اابوووووودى واا ل... ىوووووودذ ةوووووووا ذ 

وااووودا ن  ووو ا ل و واأللوووذ   اقبوووطو وشوووا ً ... وعمري مووو  اإلمووو ذ اي ااع مووو    ا  ووو ل
و و و ن   و  اا و وخ ىود  و ا  موةبذ اا بوان ايةو  (111)واا   س ة بوع ةووا ذا  اهلل 

مووو    اي مي  وووخ  () ووو  بووو ط ااة ووو  وذ ووور ااصووو    اا ووو  ذ ر  .(112)ةشووور اا ووو 
واأللوذ   اقبوط ...ااوخ( و  حةوع ااع مو )اامم ربخ إاا اادة اخ ين ىواع  ع  اإلمو ذ 

  وب  موجودر  اع نار موجودر    ازاد واةع مب  ل اب  واذ اع رض ةواع ا د.
 عد  ذا  وع ااذي ذ ر ع من ااةصوص ااقرالةاخ واابوا ل اا  رالاخ  م   و  اي 

خ ااجووواز ةوووا  عوو   ووذا األموور وااقاوو ذ  ووع وا وون   وو  ضوووا ط ىوود ورد مةبوو   وو   مي  وو
 : األ  دا  ااب  قخ ونار   و    م  او 

إطووراء  ان   ووون مق صوورر ةوووا ذ وور ااصوو    واالصوو  ص اامماووزر اوم رشووح دون -1
 .(113)وزا در  ول اا د اامطوول و م      دا  ا   موبا ااب  ل
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و ووو  : () ووو   ووو   ووودا  ا ووون مبوووعود اجووول  جةووول اامع صووو  وااووووارد ذ ر 
 .(114)واا ذاءرو ااطعن وااوعن وا و واا  ش

 جةوول معصوواخ ةظامووخ و وو     وو  ةووورا  اامبووومان او اامعاوورر  موو   وو  اا وودا   -2
 .(115)ااذي روا  اا رمذي

إا  ذ وااظن   ن ااظن ا ذل اا ودا   ()ان   جةل اامع ص  ااواردر    ىواع  -3
و وةووووا ة ووو د اهلل و وي ووودا رواو وي    نضوووواو دواوي   بوووو وي جببوووواو وي  ببووووا

 .(116)إلواة 

ىصووور مةووع وةوودذ ام ال ووع   موو  ا بووذ  اضوو   جةوول  ن اقوودذ ااشوولص ة بووع ةوووا -4
 ااقدرر ةوا إدارر األمور  بو ةان االط ء واامة   اع واجل.
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 اخلامتة:
اا مد اهلل ااذي ابر    ةبار وىول اام و   إاوا ابوار و ةو ن ةووا ااصوعل 

وااصوالر واابوالذ و اابذ اا اا مد  م  اة يو  اجوال  وجبوا وةظواذ بووط ةاو  ببا   ا
و وةوا ااوع و صو   ع ااطا وان ااطو  رانو ةوا اام عو  ر مخ اوع امان اارؤوف اار اذ

او  ذ ةووا  وضوع ناور ممةووةان وي  ومن   عع  إ ب ن إاا اوذ ااودان ااوبوذ اجمعةو  وا 
ا ل ذ  ذا ااعم   ؤد ان االوص  اوع   وذ م  صوو   قد من اهلل ةواة  إاو م عدان و عد

ةواووع موون ااة وو     وصووو  ابوو  موون لووال  اا  وو  مق ر وو  موو ا رجح  اووع اووصووو  إاوووا 
  قاوول اامبموو   اةووةعذ  وو اعوذ وااعموو   وو  اا اوو ر واارضوو   وو  ا لوورر  عوود اامموو   و وو  

 : ةوا ااة و اي  
   ذاوا إاوا اا وذل واا و واس وةدذ  ج وز و  ق ء اادة اخ اية ل  اخ     دود ااقصد -1

و واا يراووور   اع موووخ  بووو  ممووو    بووو  ابووو  ىواةووود اابا بوووخ ااشووورةاخ  ووو   وووذ  اا  اوووخ
وا قا  عد ذاا واجول اادواوخ اإلبوالماخ . وا ون األمر من جةس اا عراف او  جخ

واةحى  وع ةون  ن اجوةح و  ن  ض  دب ورا اةظذ  ذا ااعم  وا قاع    دا رر ااقصد
اوودا  اامة وورر  موو    اةبوو خ اموو  ا ضوومةع اا ةوو  س اا ز وو  واادة اووخ إاووا اا ووذل واامزا

اية ل  اووووخ موووون ةقوووود  ةموووو   ا لووووران واا شووووبار  بووووذ و   وووو  ةووووورا بذ وبووووقط  بذ 
ش ة ب  ةوا اامأل     ب  ر ااةقد و راخ اا ع ار وة و   إن ذاا  وع اجول  ن  وا 

د ااشوووورةاخ و ن اعوووو د ااةظوووور  اووووع  وووو  ضوووووء األصووووو  وااقواةووووو اوووورد إاووووا ااشوووورع
ومعووذ  ن من ىواةد اا ة  س اا ز    ذ  اا موال  اية ل  اوخ اا و  اقووذ اامع  رر.

 ب  اامرش ون اام ة  بون از ون  اب   ة ببذ, وادةون  اب  ااةو س إاوا اة لو  بذ, 
واقد ون    ا لران, وي ال ا م     ذاا مون مصو دمخ اوةصووص ااة  اوخ ةون 

لووران, و ووذا ااطعوون  وو  ا لووران إن  وو ن   وول  ز اووخ األة ووس وةوون ااومووز  وو  ا 
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ن   ن   ا  ط   بو  ب و ن!! و  وراذ األموران ممو  ةووذ   اضورورر مون   بو نا خ وا 
 اادان.

وااةصوا خ ابو  : ااةصوا خ واا بو خ: إن اامدل  ااشرة  اامع  ر ابذا ااعم   مران -2
 وابووو   ن و و واا بووو خ ابووو      مبووو  اام صووووخ ودرج  بووو  اامرةاوووخو الدا بووو  وشووورا طب 

و و ن ي ا ووووون ةباووووا ةوووون اامة وووور  وووو امة رو ا ووووون  موووورا  وووو امعروف  وووو امعروف
وةودذ اا جبوس  و    و  ااعورا و عةد وذ  مو  و واا  ذ   اظ  رو وجم ةب  ااصدل

صوووا نخ األ  ووو ذ ااشووورةاخ اام عوقوووخ   اةصوووا خ واا بووو خ و ضووومة ب  وياقوووخ   وووون 
خ  إةةو  ة وون ىود ىطعةو  شووط    اورا دب ورا اومة  ب   اا ز اخ واادة ا   اية ل  او

و و   ةووو  األموووخ مة  بوووخ شووورا خ  ةقووودح  ابووو  ا راءو ةووووا طراووول ااطبووو رر اابا بووواخ
 عاود ةون األ وواء اا ز اوخ و و وبد  اب  األموور إاوا   وبو و و   شف  اب  ااموا ل

 .واامب  را  اادة  اخ
موو  ي بووام  موو  واىوو  اادة اووخ اية ل  اووخ واإلةووالذ  موو  وبوواو  ن  وودةو اا  جووخ إااب -3

موئ   ا  ن واا  ط  واا دع مم  اوى  ااة س    شا و ردد ةةد ايل ا ر.   ادة اخ 
 عوورف ااةوو س  مزااوو   وو  مووةبذ إضوو  خ إاووا مة  عبوو     وودد اا اوورر ةةوود ااةوو س  وو  
ايل اوو ر وا لوو ذ ااقوورارا  ااصوو   خ و  ا وو ا  )ان األشووا ء ةوووا اإل   ووخ موو  اووذ اوورد 

و واوذ ا ون  ةو ا ةوص ي مون اا  و ل او اابوةخ او اإلجمو ع او (ذداا  ةوا اا  را
و ووو  مووو  دةووو  اااوووع   جوووخ ااةووو س و عوقووو   وووع مصوووو خ و ااقاووو س ا ووورذ اادة اوووخ

اذ ان   رامووع ا ضوو  و مع شووبذ و  ةوو  مصووو  ع راج ووخ  وو ن ااشووراعخ ي   رمووع
 .(117)واا رج مة ف شرة "و إاا اا رج

 موصلى اهلل على حممذ وعلى اله وصحبه وسل
 

 الباحث 
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 :هىامش ومصادر الثحث
                                                      

ااقووو  ررو ةووو اذ و اا  ووو  ااعومووو   ووو  اادرابووو   اإلةالماوووخ: ( د. م مووود ة ووود اا ماووود1)
 .72ص و ذ 2222اا  لو 

ة ووود اا  بوووط م مووود  بوووان: اصوووو  اا  ووو  ايج مووو ة و ااقووو  رر م   وووخ ايةجووووو  (2)
 .129 صو ذ 1977اامصراخو 

 -"دار صووو در و م مووود  ووون م ووورذ اإل راقووو  اامصوووري: ابووو ن ااعووورل ا ووون مةظوووورو (3)
إبووووم ةا   وووون  موووو د"    . مل وووو ر ااصوووو  ح ااجووووو ريو14/257" 1 اوووورو و ط 

و  ازا ري    نراول 7/186ذ"1999و 4ط و  و " دار ااعوذ اومالاان  ارو  393
"وزارر األوىووو ف و ريم مووود  ووون ا مووود  ووون األز ووو اومووو ذ اابووورويوو  ا ووو ظ ااشووو  ع 

 .1/12 و" 1399و 1طو اا وا  -وااشؤون اإلبالماخ

م مووود و   مووود ة ووود ااقووو درو ا مووود  بووون اازاووو  و إ ووورا اذ مصوووط ا: ىووو ذ  إلراجوووع (4)
. دو 2ط - ر اوو  و ابوو  ة و  -"دار ااوودةور  وةووو  ااةجوو ر اةظوور: اامعجووذ ااوبوواط

اا  وووو  اابا بوووواخ  وووو  و واادة اووووخ اية ل  اووووخ األ ووووزال و 288 "موووو در " دةوووو  " ص
ذ.ذ و ( درابووووخ   واواووووخ2212)اة ل  وووو   مجوووووس ااةوووووال  م   ظووووخ صووووالح ااوووودان

مر ضووووا   موووود لضوووور ااقابوووو و   وووو  مةشووووور  وووو   واووووخ ااقوووو ةون/ ىبووووذ ااعووووووذ 
 .9اابا باخ /ج معخ   را و ص 

ةموورو معجووذ شووب ل ااوودان ا ووو :   قاوولو ا موود  وون  وو رس  وون ز راوو و ي وون  وو رس (5)
مو در " دةوو " ص  (1995 - وو  1415و 1طو )دار اا  ر  اورو مق ااس ااويخو 

365. 

اإلبو ةدراخ  -     ايا  ري: اإلةالذ ااودوا  واادة اوخو " دار اامعر وخ ااج معاوخ   (6)
 .143ذ " ص  1985و 1ط 

و " دار اا  ر ااعر  و ةظرا   و ج رلو م مد ة د ااق در    ذ: اإلةالذ واادة اخ (7)
 142د. " ص و ااق  رر
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 -ااقو  رر  -ة د ااوطاف  مزر: اإلةالذ اع    رالع ومذا  عو " دار اا  ر ااعر    (8)
 .23" ص  1965

" دار ااشؤون اايق  اوخ و   دي ةعم ن إابا  : اي ص   ااجم  اري اامةظور ااجداد (9)
 .23ذ" ص 1998 يداد و ااع مخ

 ".227اوةشر واا وزا  اإلةالذ اادوا  "م   خ اا الح و ةقال ةن بوام ن ص اح (10)
ل اد ممودوح  اعوزي: اإلةوالذ واي صو   ااجمو  اري م  ضورر  اقاو   ودةور مودار  (11)

 ذ/11/12/2229جراووودر اامبووو ق   ااو ة ةاوووخ و ة ووو ر ااشوووم   اإل  ووو ء  ووو  ) و ووو (
 .8ص

ر واس اادواوخ  و  اا  ور اإلبوالم   وان ةصووص ااشوراعخ : د. م مود   وو  راجوخ (12)
 .146ذ" ص 2228 - و  1429 1دمشل ط -اامصط ا و را  اا قع " دار 

 اامصدر ة بع وااص  خ ة بب . (13)

اادة اووووخ اية ل  اوووووخ ة وووور ااموصوووووق   ااجداراوووووخ :  وووو  ذ  وووووداوي ة وووو س  اشووووومري (14)
ربووو اخ م جبووو ار ناووور مةشوووورر  " ج معوووخ  2225ية لووو ل مجووووس ااةووووال ةووو ذ 

 .77"ص  2228 يداد  واخ اإلةالذ 

اادة اووووخ ااصووووباوةاخ ااموجبووووخ ااووووا ااعوووورال لووووال  : شووووبداة د. بووووعد بوووووم ن اام (15)
 .19و ص2222دار ااشؤون اايق  اخ ااع مخو و  يدادو اا رل ااعراىاخ اياراةاخ

و دمشووووولو د. ةووووو ظذ ااط ووووو ن: درابووووو    ووووو  ااووووودة وى اابا بووووواخو ااقبوووووذ ايو  (16)
 .47و ص 1976مةشورا  وزارر اايق  خ وايرش د ااقوم و 

عوو مري: اادة اوخ اإلاراةاوخ واادة اووخ اإلبورا اواخ " دار اا راوخ  يووداد ةصو ذ  و  ذ اا (17)
 .26"ص  1997

صوووالح ةصووور: اا ووورل ااة بووواخ معر وووخ اا وموووخ واامع قووود " دار ااقووو  رر اوط  ةوووخ  (18)
 .26ذ " ص  1968وااةشر ااق  رر 

رامووووز م موووود ةموووو ر: ااوووور ي ااعوووو ذ واادة اووووخ واإلةووووالذ "اامؤببووووخ و  وووو ة  رضوووو  (19)
 .95ذ " ص  1998و  ارو و اودراب   وااةشر واا وزا  ااج معاخ
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ة د ااور من  بواوة : اةظور درابو    و  ةووذ ااوة س ايج مو ة   "دار ااةبضوخ  (20)
 15ذ " ص  1974و  ارو و ااعر اخ

"دار ةموو ر او وزاوو  و  ابوار م جووول ااي وو ة : مقوموو   رجوو  اإلةووالذ اإلبووالم  (21)
 .43 - 42ذ " ص  1988و ةم ن -وااةشر 

 .69ذ " ص 1968" دار اامع رف  يداد و ة د ااوطاف  مزر: اإلةالذ واادة اخ (22)

و ااجوو م و م موود  وون إبووم ةا    ووو ة وود اهلل اا لوو ري ااجع وو : صوو اح اا لوو ري (23)
ذ "  1987 وو  1427و 3 اورو  ط  -ااص اح اامل صر دار ا ن  يار ااام مخ

 ووو ل  اوووف  ووو ن  ووودء " 7ورىوووذ اا ووودا  " 7/  12مصوووط ا داووول اا يووو  :   قاووول
مبوووووذ  وووون اا جوووو ج  وووون مبوووووذ ااقشوووواري و ا ووووو اا بووووانو صوووو اح مبوووووذو ااووووو  

  ل    ل ااة   إاا  4727رىمع "  162/  5ااةاب  وري " دار ااج    ارو  " 
 . رى  ادةو 

و  و ح اا و ري: ا و اا ض  ا مد  ن ةو   ن م مد  ن ا مد  ن  جر ااعبقالة  (24)
و وم ل اادان االطالو اعزاز  ن ة د اهلل  ن   زة د ا:  و "   قال 852"   

 -" دار اا  ورو ورىذ    ع و  وا وع و   دايوع وذ ور  طرا بو  م مود  وؤاد ة ود اا و ى 
اوعالمووووخ ااق ضوووو  ا ووووو : إةموووو   اامعوووووذ شوووورح صوووو اح مبوووووذ. 38/  1 اوووورو " 

اا جور اابو ط  ةووا ااصو اح و 6/61و ( وو 544اا ض  ةا ض ااا صو   )  
.   قاوول: د. ووواز راشووخو اا ضووا   اشوو اب  اإلدرابوو  ااووزر  وووة ااجوو م : م موود 

ا ووو ااعووال م موود ة وود ااوور من  وون :    ووخ اي وووذي شوورح جوو م  اا رمووذي. 6/47
 .7/416 ارو "  -ة د اار اذ اام  ر  وري"دار اا  ل ااعوماخ

" دار و شووورح ااةوووووي ةووووا صووو اح مبووووذ: ا وووو ز راووو  ةابوووا  ووون شووورف ااةوووووي (25)
 .112 - 12/127 و "  1392و 2ط و ااعر     ارو ا ا ء اا را  

 .146ص و ر اس اادواخ (26)

 ووو راخ ااط وووري "دار اا  ووول :  جراوووخ 6وىعووو  بوووةخ : م مووود  ووون جراووور ااط وووري (27)
 .121/ 2 و "  1427و 1ط و  ارو  -ااعوماخ
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اام  وود  ااصوو     ااجواوو  بووومخ  وون اي وووع بووة ن  وون ة وود اهلل ايبوووم  و ووو  (28)
بة ن  ن ة د اهلل ا و ة مر وا و مبووذ : و  ن اي وع وابذ اي وعبومخ  ن ةمر 

بو   نوزوا   ()شوبد مو  ااة و  و واق  : ا و إا س ايبووم  اا جو زي اامودة 
ةوودر  ()مةبوو   وودر وا وود وىاوو  مؤ ووع و اعووخ اارضوووان  موو  اةووع روى ةوون ااة وو  
ع ا  داو  ا  دا و و د  ةةع ا ة ء  ا س وموي  ازاد  ن ا   ة اود وناور ذ ةةو

  اعوو  : ازاوود رااوو  بووومخ اصووير ا ا ووع وبوومع ع اقووو : ةوودر  موو  ىوو   ةةووع ىواووع
بووووارايةالذ وااةوووو الءو . ةوووووا اامووووو  ونووووزو  معووووع بوووو   نووووزوا  ()ااة وووو  

مجموةوووخ م ققوووان   شوووراف شوووعال : ااوووذ   و شووومس ااووودان ا وووو ة ووود اهلل ناووو 
 .324/  5ايرة ؤوط" ةشر مؤببخ اارب اخ " 

 .146 ور اس اادواخ (29)

  و م مد ة د اامووا  ون  شو ذ  ون  اوول اا ماوري اامعو  ري: اابوارر و ا ن  ش ذ (30)
 82/ 1 ارو "  -  قال: طع ة د اارؤوف بعد "دار ااجا  و ااة واخ

ربو اخ م جبو ار ناور مةشوورر "ج معوخ و ااشوع ر اابا بو : ةالء مصوط ا دالو  (31)
 .69" ص 2226 يداد  واخ اإلةالذ 

و 1طو  يودادو "م   وخ ااشورلو ط ا االزرجو :   واو  ايوخ اادة اوخة د اإلاع مص (32)
 .11ذ" ص1984

ص و ذ1984و  الح   ظذ اامبة : اإلةالذ واار ي ااعو ذ اودة اوخ  مط عوخ ااعمو   (33)
92. 

ص و ذ1989 اورو و دار ااشورول,و معجوذ اامصوطو    اإلةالماوخ:  رذ شو   (34)
476. 

 .151صو ادة اخاإلةالذ اادوا  وا:      ايا  ري (35)

و مووودل  ااوووا اي صووو   وااووور ي ااعووو ذ" دار اا  ووور ااعر ووو : ةووو طف ةووودا  ااع ووودا (36)
 .19-18ذ" ص1999
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 ذ"1988 ااقو  ررو -   اة  طوع : اي ص   واادة اوخ "م   وخ ايةجووو اامصوراخ  (37)
 .17ص

" دار ااصوووو ور و األ ووووزال اابا بوووواخ  وووو  اإلبووووالذ: صوووو   ااوووور من اام وووو   وري (38)
 .15-14ذ" ص  1987و 1طو ااق  ررو اوةشر

 .18ص  و طوع : اي ص   واادة اخ (39)

و " دار اامعر ووووخو    وووو  ايا وووو ري: ااووووراي ااعوووو ذ واادة اووووخ واا لطوووواط ااصووووباوة  (40)
 .143اإلب ةدراخ ", ص

 .43-42ذ, ص1971و اا لطاط اإلةالم  اابا ب : اةور ااب ة  (41)

ذو 2226" دار ااةبضخ ااعر اخ,  ارو ,و ة عاادة اخ و ب اال اإلى: م  ااع د اهلل (42)
 .44ص 

 .214ص  و ااراي ااع ذ واادة اخ واا لطاط:      ايا  ري (43)

 .72صو    ذ  داوي: اادة اخ اية ل  اخ ة ر ااموصق   ااجداراخ (44)

 .73ص و اامصدر ة بع (45)

و   ررةظ مةووو  اية لووو     ووو  ااماوووزان, م   وووخ بوووعاد ر  ووو , ااقووو: مصوووط ا ة ا ووو  (46)
 .17ذ, ص 1984

 .155ص و ر اس اادواخ    اا  ر اإلبالم  (47)
 .ود. 23435/ 1و ى موس م د  ةر   اة وازي (48)

 .25436/ 1اامصدر ة بع  (49)

 .36صو اةظر: اادة اخ اية ل  اخ ة ر ااموصق   ااجداراخ (50)

 .12ص و اةظر: اادة اخ اية ل  اخ األ زال واا    اابا باخ (51)

 ااقووووو  رر, مرةووووو  لاوووووري: ااووووووجاز  ووووو  ااوووووةظذ اابا بووووواخ, دار اامعووووو رف,م مووووود  (52)
 .216ص  ذ,1981

و ااقو  ررو دار ااةبضخ ااعر اخو صالح اادان  وزي: ااةظذ واإلجراءا  اية ل  اخ (53)
 .4, ص1985
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مجووخ و مجووخ ااة وح و رؤاوخ ةوماوخ  و  اية ل  و   اا رام ةاوخ: جما  إ را اذ ةوودر (54)
موى   واةظر:. 72صو ذ2224و اابةخ ااع شررو 73ااعدد و اخشبراخ يق  اخ ةوم

 2226اة ل       وبطانوو اجةخ اية ل     اامر زاخ
http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id 

 .59اياخ و بورر ااةب ء (55)

 .6-5ص و ر اس اادواخ (56)

 .155ص و اامصدر ة بع (57)

 .135ص و ااةظذ واإلجراءا  اية ل  اخ (58)

 .155ص و ر اس اادواخ (59)

 .157ص و اامصدر ة بع (60)

 .13داا  اا مال  اابا باخ واية ل  اخ  ص :  راان اوداي (61)

واا مووووال  اية ل  اووووخ  و133ص ر وووواس اادواووووخ  وووو  اا  وووور اإلبووووالم و اةظوووور: (62)
واا مووووووال  اية ل  اووووووخ ة وووووور ااموصووووووق    و1ص األ ووووووزال واا  وووووو  اابا بوووووواخو

 .38ص ااجداراخو

 .291-287/ 2بارر ا ن  ش ذو (63)

 ووودا  رىوووذ . مووو  جووو ء  ووو  اا اعوووخ: اإلمووو ذ م اوووا: ااموطوووح    ووو ل )ااجووو م (  ووو ل (64)
1556. 

   خ اي وذي    شورح جو م  : م مد ة د اار من  ن ة د اار اذو اام  ر  وري (65)
 256/  22 ووو ح اا ووو ري . 183/ 5 اووورو  "  -" دار اا  ووول ااعوماوووخ و اا رموووذي
 (6674رىمع )

 .157ر اس اادواخ ص  (66)
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   ووو جع وورو م موود  وون جراوور ااط ووري:  وو راخ األمووذ وااربوو  وااموووواو ": ااط ووري (67)
اا دااووخ وااةب اووخ ا وون  ياوورو و 3/278 " ووو1427 اوورو و   –دار اا  وول ااعوماووخ 

  اووورو " –"م   وووخ اامعووو رف و   وووو اا وووداء إبوووم ةا   ووون ةمووور  ووون  ياووور ااقرشووو 
6/23 

  قاول: و   بوار ااقوران ااعظواذ: داء إبم ةا   ن ةمر اادمشق ا ن  يار   و اا  (68)
 وووو  1422 3بووو م   ووون م مووود بوووالمخ" دار طا وووخ اوةشووور واا وزاووو  ااراووو ض ط 

 .134 -133/ 12   خ اي وذيوو 24/137ذ  1999
 .3/84اا دااخ وااةب اخ  (69)

"  ووو ل اارجووو  اةعوووا إاوووا   ووو  1188رىوووذ اا ووودا  " و1/422صووو اح اا لووو ري  (70)
 ا   ة بع.اام

 "  ل  اف ا  ا  اإلم ذ ااة س.6777رىذ اا دا  " و6/2634اامصدر ة بع  (71)

 .62- 59ا مد م مود ااش  ع : اصو  اا قع  (72)

 61 - 62اامصدر ة بع  (73)

و اةظر: ةظراخ اإلبوالذ و داوع  و  اابا بوخ وااقو ةون واادبو ور: اوشاخ اامودودي (74)
 .284-483ص

 48اإلبالذ ص األ زال اابا باخ     (75)

اإلمووو ذ م مووود  ووون ة ووود اهلل  ارامووو : م  بووود اية ل  ووو   ) ووودون  ووو راخ( او ط عوووخ  (76)
 .79و 58و 1/53

اوشواخ ة وود اهلل  وون مةاوو : مجوووخ مجمو  اا قووع اإلبووالم  اا   عووخ امةظمووخ اامووؤ مر  (77)
 .2/16187اإلبالم      ةةوان )ةقد اامزاادر  ان ااشراعخ اإلبالماخ(  

 .52ابا باخ    اإلبالذ صاأل زال ا (78)

 .1/79م  بد اية ل      (79)
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 .(   ل اذا ز ا رجال رجال     2519ورىذ اا دا ) 2/946و ص اح اا ل ري (80)

 (   ل ااطال اوجمعخ.2663) ورىذ اا دا  6/586و اامصدر ة بع (81)

ا مووود  بووةن اا رموووذي    قاووول:: م موود  ووون ةابوووا ا ووو ةابوووا اا رموووذي اابووووم  (82)
ورىموووووع  4/352 اووووورو  " -ر واللووووورون "دار إ اووووو ء اا ووووورا  ااعر ووووو م مووووود شووووو  

 )  ل ااوعةخ(. (1977)

 .52صو األ زال اابا باخ    اإلبالذ (83)

 .2/16187مجوخ مجم  اا قع اإلبالم   (84)

 12بورر اا جرا واياخ  (85)

 .56 - 53م  بد اية ل     و 51 - 52األ زال اابا باخ  (86)

 ()(    ل اا ور وااصووخ ةون ربوو  اهلل 2232) رىمعو  4/378بةن اا رمذي  (87)
 .م ج ء     عظاذ اامؤمن:      ل

وم  بوووود  52و األمووووان ااعوووو ذ اومجموووو : األ ووووزال اابا بوووواخ د.صووووالح ااصوووو ويو (88)
اا عدداووووخ اابا بوووواخ  وووو  ماووووزان ااشووووراعخو و 79و 45و 42 - 1/38اية ل  وووو   

 اامشووووو ر خ اابا بووووواخ: دورر   ووووو  مقووووودذ ااوووووا مجمووووو   قبووووو ء ااشوووووراعخ  حمرا ووووو :
ذو 2226ا راوووووو   - ووووووو 1427ر اوووووو  ايو  اامشووووووروةاخ وااجوووووودوىوااوق ء ااي اوووووو و

 )وذ ر  اب  ردا ةوا ااق  وان  عدذ اا عدد او اا  زل(. 18 -16ص

. )واةو   ة  ااا ان ااد  ور ااص وي  اد  الموع 16 -15ص اا عدداخ اابا باخو (89)
   ألداخ ةوا ة س ااد  ور  ا ا   (.

 طرو وووخ د  وووورا   د.مةاووور  مووودي  ا اووو   : اادواوووخ ااق ةوةاوووخ وااةظووو ذ اإلبوووالم و (90)
و 1طو  يووودادو مقدموووخ ا واوووخ اا قوووول ج معوووخ ااق  رر"ةشووور ااووودار ااعر اوووخ اوط  ةوووخ

 .16-15ص اا عدداخ اابا باخوو 475- 474ص (ذ1979

 .2/946و ص اح اا ل ري (91)
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 (.3222ىمع )ور  2296/  4إ م   اامعوذ شرح ص اح مبوذ  (92)

 .477/  12  ح اا  ري  (93)

 (322و رىمع )4/2296ص اح مبوذ  (94)

 .127/  18شرح ااةووي ةوا ص اح مبوذو  (95)

 5/276  ح اا  ري  (96)

 4/352بةن اا رمذي  (97)

اةظووور: اامةاووور شووورح ااجووو م  : اإلمووو ذ اا ووو  ظ زاووون ااووودان ة ووود ااووورؤوف اامةووو وي (98)
"  3ط و ذ 1988 - ووو  1428 -ااراوو ض  -ااصوويار " م   ووخ اإلموو ذ ااشوو  ع  

و و طراوووز راووو ض ااصووو ا ان  اصووو   ووون ة ووود 6/95و و   وووخ اي ووووذي 2/624
 .335و 2 و "  1376 - 1313ااعزاز اام  را " 

 .16-15ص اا عدداخ اابا باخو (99)

 .51األ زال اابا باخ    اإلبالذو ص (100)

 46 -44و 35و 1/28م  بد اية ل     و 52اامصدر ة بع ص  (101)

 55بورر اوبفواياخ  (102)

إلم ذ  لر اادان م مد  ن ةمر اا مام  اارازي: اا  بار اا  ارو " دار اا  ول  (103)
 129 -18/128ذ "  222 و  1421و 1ااعوماخ  ارو  ط

  قال ا مد ة د ااعوواذ اا ردوةو  )دار و اإلم ذ ااقرط  : ااج م  أل   ذ ااقرالن (104)
 .9/216 ( و1372و 2طو ااق  رر –ااشعل 

و ا ووووو   وووور ا موووود  وووون ةووووو  ااوووورا زي ااجصوووو ص: ا  وووو ذ ااقووووران ااجصوووو صو (105)
 1425و  اورو  -دار إ او ء اا ورا  ااعر و     قال:م مد ااصو دل ااقم و وي"

 .4/389 و"
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روح اامعوو ة   وو    بووار ااقوورالن ااعظوواذ واابوو   :   ووو اا ضوو و م مووود األاوبوو  (106)
 .13/5د. " ارو و  –اامي ة و " دار إ ا ء اا را  ااعر   

ااشووووور خ اا وةبووووواخ )و ا ووووون ة شوووووور:  صوووووو  ااةظووووو ذ ايج مووووو ة   ووووو  اإلبوووووالذ (107)
 .13/9ذ( 1979 وةس ة ذ  -او وزا 

 .6/82بارر ا ن  ش ذ  (108)

 2/582:   راخ األمذ واامووا (109)
 اامصدر ة بع. (110)

 .3/278و اامصدر ة بع (111)

 .3/274اامصدر ة بع  (112)

 .6/586ص اح اا ل ري (113)

 .4/352بةن اا رمذي  (114)

 .4/387اامصدر ة بع  (115)
(  ووووو ل" مووووو اةب  ةووووون اا   بووووود 6264)و رىموووووع 15/276صووووو اح اا لووووو ريو  (116)

 واا دا ر"

دار ةوو اذ  وا موود  وون ة وود اا ووواذ  وون  اماووخ  اا راةوو : اةظوور: مجموووع اا  وو وى (117)
  قاوووول: م موووود و وااعقووووود ي وووون  اماووووخو 277و 64/  29ااراوووو ض "  -اا  وووول 
 .227ااق  رر" ص  -" م   خ ا ن  اماخ و  ا ق   مد 

Abstract 
Praise be to God, prayer and peace upon our master 

Muhammad and his family and him after a while: 

That the issue of the election campaign has the force of the 

impact on the individual in his life and his ideas and his beliefs, 

he tries to gain confidence in a manner that respects the rights of 

others. So on the subject of propaganda from the perspective of 
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Islamic jurisprudential Perhaps this contributes to fill the gap in 

research dealing with the election campaign and the application 

of scientific concepts and foundations of other aspects. 

As we know it also as old as human societies and that the 
views and convictions in humans are also as old as history itself, 
since the civilizations of Mesopotamia and the Nile Valley of 
Pharaohs, and then the Greeks, and Chinese and so on until I got 
to the Islamic civilization and of the person of the Prophet peace 
be upon him and in giving her character Islamic, which allows us 
to use in this day and age, which I added it and the great 
temptation of dust through which the vision cannot be clearly 
only after knowing her are not recognized by persons only. After 
we learned is permissible to be under the control of Islamic law 
through the limits of intent and no overrun to lie and deceive the 
common folk is expanding its rules of Islamic politics as well as 
they knew that the process of campaigning does not include 
criticism to the work of others and slander them and follow their 
nakedness and Sagtathm under the banner of criticism and 
freedom of expression, but must be This is done to all of Islam 
and re-consideration to the assets and the legal rules and that all 
of the work of the State through the establishment of two systems 
are the most important calculation, advice and thus require the 
Promotion of Virtue and Prevention of Vice to reach the desired 
end. 
Researcher 
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 كتابه القاضي عياض مفسرا من خالل
 )الذغا بتطريف حػوق المصطغى(

 
 احدان طه ياديند. م. 

/ دامراء/ قدم رلوم الػـرآن                                           كليظ التربيظتكريت/ جامطظ 
 ن

 بسم اهلل انزمحه انزحيم

 
 ،الوػػندؽ ايمػػاف الحمػػد ر رب اللػػنلماف الالوػػسة الالىػػسـ امػػم ىػػاد ن محمػػد

المف ىمؾ ، الاللممنء اللنمماف ،الوحنبته ايخانر أجملاف ،الامم آله الطاباف الطنهراف
 :البػلد .طراقهـ الم ااـل الداف

هاػػػ هـ ار تلػػػنلم لاخػػػدمالا هػػػذا  ،فػػػحف حممػػػي الاػػػرالي اللػػػنمماف هػػػـ الر ػػػي ال بػػػالة
 ،ل ػن تمػؾ اللمػالـفحفظػالا  ،فكن ػت حاػنتهـ مما ػي فػص تحوػاؿ امػاـل القػرآف الالىػ ي، الداف

الأف الا أامنرهـ فص خدمتهن، اللهذا الجب بانف فضن مهـ  ،الذادالا ا هن ،الاّممالهن ال ارالهن
 الاىتذكنر أحالالهـ ال ار ىارهـ، التاىار اإلىتفندة مف ترا هـ ال نفع الذي تركاله ل ن.

)رحمػػه ارأ أحػػد اممػػنء ايمػػي اللػػنمماف الػػذي أجمػػع اممػػنء  الالقنضػػص ااػػنض
فهػػػال اللػػػنلـ المػػػتمكف فػػػص الحػػػداث  ،الحػػػدا ن امػػػم جسلػػػي مػػػدره الاممػػػهالمىػػػمماف مػػػدامن 
الالفقػػػػه الأوػػػػالله، الالم ػػػػي  ،الالتفىػػػػار الامػػػػاـل القػػػػرآف ،الالىػػػػارة ال بالاػػػػي، الاػػػػراؼ الامالمػػػػه
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اجنبػػن  ،اللػػه موػػ فنت ك اػػرة فػػص اللمػػاـل الاػػرااي المهمػػي ...اللرباػػي الممػػن زاد ػػص حبػػن الا 
 اػػفن بتلراػػؼ حقػػالؽ الموػػطفمأم هػػن كتػػنب )ال، بهػػذه الاخوػػاي مراءتػػص لػػبلض كتبػػه

(ال)ب اػي الرا ػد لمػن تضػم ه حػداث أـ زرع  ال)إكمنؿ الملمـ بفالا د وحاح مىػمـأ،، أ
المػػػػن تحممػػػػه هػػػػذه المؤلفػػػػنت مػػػػف امػػػػالـ تػػػػدؿ امػػػػم غػػػػزارة امػػػػـ  ،الغارهػػػػن مػػػػف الفالا ػػػػدأ..

 . ونحبهن
ُألفت فص حقه الاممه دراىنٍت أكنداماًي الغار أكنداماي ادادة ف ظهرالا ل ن جهالد 

 ... الالم ي، الايدب ،قنضص فص الحداث الاراؼ الامالمه، الالىارة ال بالاي، الالفقهال
الهػذا مػن  ،الد القنضص ااػنض مػف اممػنء التفىػار الامػاـل القػرآف بػؿ مػف أ متػه

الممػػن الػػزز هػػذا  قػػؿ بلػػض المفىػػراف ، ذكرتػػه بلػػض كتػػب التػػراجـ الطبقػػنت المفىػػراف
، فػػص تفىػػاره )تفىػػار القػػرآف اللظػػاـأأم ػػنؿ اإلمػػنـ ابػػف ك اػػر  ،ا ػػه فػػص التفىػػار الامالمػػه

 الالاالكن ص فص تفىاره )فػتح القػدار الجػنمع بػاف ف ػص الرالااػي الالدرااػي فػص امػـ التفىػارأ،
 ،الاآللالىص فص تفىاره )رالح الملن ص فػص تفىػار القػرآف اللظػاـ الالىػبع الم ػن صأ الغاػرهـ

إال مػػن ، رالمػع ذلػػؾ فمػػـ أجػد مػػف أظهػػر ل ػػن اهتمػنـ القنضػػص ااػػنض الجهػالده فػػص التفىػػا
 ػػػاله اماػػػه ايىػػػتنذ ابػػػد الىػػػسـ أحمػػػد الك ػػػال ص فػػػص كتنبػػػه المفاػػػد )المدرىػػػي القرآ اػػػي فػػػص 

حاث بّاف فاه أ ه امكف ال ظر إلم طراقي  الم رب مف الفتح اإلىسمص إلم ابف اطايأ
القنضص مفىرا مف خسؿ فهمه لماالاهد القرآ اي الالاردة فص كتنبػه )الاػفن بتلراػؼ حقػالؽ 

 . الارحه لهن ،أ)الموطفمأ 
الهػن أ ػن أمػدـ هػذا البحػث بلػد ت الاػه ايىػتنذ الك ػال ص ػ جػزاه ار خاراػػ مبا ػن فاػه 
طراقي القنضص ااػنض فػص التفىػار فػص ضػالء فهمػه الاػرحه لمػن اىتاػهد بػه مػف آاػنت 

ىػػتدالله اماهػػن فامػن طرحػػه الاحػػتب بػػه امػػم  ،مرآ اػي كرامػػي فػػص كتنبػػه المػذكالر الاػػرحه الا 
 . الخوالـ
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القػػالؿ اف هػػذا المالضػػالع جػػدار بػػحفراده ببحػػث مىػػتقؿ الهػػال مبػػندرة  البهػػذا امكػػف
امماػػػي جػػػندة را ػػػدة فػػػص الكاػػػؼ اػػػف مػػػ هب القنضػػػص ااػػػنض فػػػص التفىػػػار، لػػػـ تت ناللػػػه 

 . تلنلم أامـ الدراىنت ايكنداماي ػ امم حد اممص ػ الار
 :إمتضت ضرالرة البحث تقىامه امم هذه المقدمي ال س ي مبنحث الخنتمي

الضػػػـ المبحػػػث ال ػػػن ص م هجػػػه فػػػص تفىػػػار . الؿ حانتػػػه الآ ػػػنرهضػػػـ المبحػػػث اي
الأمػػػن  ،الضػػػـ المبحػػػث ال نلػػػث مبنحػػػث امػػػاـل القػػػرآف فػػػص كتنبػػػه )الاػػػفنأ. القػػػرآف الكػػػراـ

 . الخنتمي فقد أالداتهن أهـ ال تن ب التص تالومت الاهن
الأف  ،الار تلنلم أى ؿ أف ام ح ن اإلخسص فص ايامنؿ، الالودؽ فص ايمػالاؿ

الاحاػػر ن مػػع ىػػاد اي ػػنـ ىػػاد ن محمػػد اماػػه أفضػػؿ الوػػسة  ،بحىػػف الختػػنـامػػّف اما ػػن 
 . الالىسـ
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 األًل املثحث
 حياتو ًآثاره

 
 حياته الذخصيظ :المطلب االول

 

 
 حياته الطلميظ :المطلب الثاني

 

 
 رـصــره :المطلب الثالث
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 املطلة األًل
 حياتو الشخصية

 امسو ًنسثو: 
اػػػنض بػػػف امػػػرالف بػػػف مالىػػػم بػػػف هػػػال أبػػػال الفضػػػؿ ااػػػنض بػػػف مالىػػػم بػػػف ا

ااػػػػنض بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ابػػػػدار بػػػػف مالىػػػػم بػػػػف ااػػػػنض الاحوػػػػبص الىػػػػبتص المػػػػنلكص  
ال)الاحوبصأ  ىبي الم مبامػي ارباػي ترجػع الػم حماػر  الت ىػب الػم احوػب بػف منلػؾ  

الهص مدا ي القنضػص ااػنض حاػث اللػد ال اػ  المضػم ، ال)الىبتصأ  ىبي الم مدا ي ىبتي
 . أ1)أك ر حانته فاهن

 ًنشاتو هٌلذه: 
أجمػػع المؤرخػػالف امػػم أف ماللػػد القنضػػص ااػػنض كػػنف فػػص مدا ػػي )ىػػبتيأ بػػبسد 

 . أ2)أىت الىبلاف الاربلمن ي مف الهجرة)الم رب فص م توؼ اهر البنف ى ي 
ك ارة ايمجند الالمفػنخر  ملرالفػي ، أمن  انته فقد  ا  باف أحضنف ان مي كرامي
إذ ا تقػؿ جػده )امػرالفأ ، هػي الالاىػنربنللمـ الالفضؿ الالخار الاالحىػنف الالوػسح الالالجن
فناترى بهن أرضػن ب ػم فػص بلضػهن ، مف مدا ي فنس بنلم رب ايموم الم مدا ي ىبتي

، الفػػص بلضػػهن داػػنرا أالمفهػػن امػػم المىػػجد الجلػػؿ بػػنمص االرض مقبػػرة لممىػػمماف، مىػػجدا
ا تمػػػص ، اػػػنرؾ فػػػص الجهػػػند بني ػػػدلس...، الكػػػنف رجػػػس خاػػػرا وػػػنلحن مػػػف أهػػػؿ القػػػرآف

البػذلؾ فقػد  اػ  امػم اللمػـ ، اانض الم هذه ايىػرة الفنضػمي الفػص ك فهػن تربػمالقنضص 
الفص ظؿ هػذه الحاػنة أمبػؿ امػم حفػظ كتػنب ار اػنلم حتػم أتمػه فػص ، الاللبندة الالجهند

 .أ3)مختمؼ اللماـل الارااي الأك ر مف مجنلىي اللممنء حتم برع فص، ىف التمااز
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، الكػػنف )اػػنمس مجتهػػدا، فاػػه تربػػم القنضػػص فػػص مىػػجد أىػػرته ممتزمػػن بنلوػػسة
لػـ اتػرؾ ذلػؾ مػط امػم أاػي حنلػي ، اقالـ  مث الماؿ اآلخر لجزء مف القػراف، والامن مالامن

 .أ4)أ..متدا ن متالران متالاضلن، حتم ا مب اماه
 رحالتو: 

الامػم اػد ، المدا ي التص اللد فاهن، تمقم القنضص اانض اللمـ فص مدا ي )ىبتيأ
 ػـ رحػؿ الػم اي ػػدلس فالوػؿ )مرطبػيأ مىػػتهؿ ، اللمػػـاممن هػن المػف افػد الاهػػن مػف أهػؿ 

ػػف لػػـ امػػؽ مػػف 507جمػػندى اآلخػػرة ىػػ ي ) هػػػأ لمقنبمػػي بلػػض أوػػالؿ ىػػمناه الايخػػذ ام 
هػػأ، الكػنف مػف الػذاف 508 ـ رحؿ الم )مرىػايأ فقػدمهن فػص غػرة وػفر ىػ ي )، اممن هن
دفص المنبؿ بلض أوالؿ ىمناه اماه الحنفظ أبال امػص الحىػاف بػف محمػد الوػ، منبمهـ
تتممذ خسلهػن امػم ىػتي ال س ػاف مػف ، اللـ تتجنالز رحمته  س ي اار اهرا، هػأ514)ت

البخنوػػي )مرطبػػيأ حنضػػرة ، أجمػػي اممػػنء اي ػػدلس فػػص أكبػػر مػػد هن الحالاضػػرهن اللمماػػي
 . أ5)اال دلس  ال)اابامايأ ال)مرىايأ

 عقيذتو ًهذىثو: 
لىػػػػ ي مػػػنرئ كتػػػب القنضػػػص ااػػػنض الالمطػػػنلع لهػػػن اجػػػد أف مؤلفهػػػن مػػػف أهػػػؿ ا

الذلػػؾ الاضػػح مػػف خػػسؿ منافلمػػه فػػص اىػػتدالله لممىػػن ؿ ، بػػؿ هػػال مػػف أ مػػتهـ، الالجمناػػي
التص اىتلرضهن فص كتبه  حاث اىتدؿ بنلقراف الالىػ ي الكػسـ ا مػي الىػمؼ مػف آؿ باػت 

فهػػال إمػػنـ اػػداد التلوػػب  أ جمالػػنجػػنء بلػػدهـ )ال بػػالة الالوػػحنبي الالتػػنبلاف الممػػف 
، حى ي مػف حىػ نت اياػنـ )كنف اداـ ال ظار  ص ا ه:لمى ي كمن منؿ ابف اللمند الح بم

 . أ6)أاداد التلوب لمى ي الالتمىؾ بهن
بػؿ ، الذلؾ من أجملت اماه الموندر التػص ترجمػت لػه، أمن مذهبه فكنف منلكان

الالقػػنرئ اجػػد ذلػػؾ الاضػػحن فػػص ضػػالء ، هػػال أحػػد كبػػنر اممػػنء ذلػػؾ المػػذهب فػػص اوػػره
 .أ7)تفن م فص خدمتهمؤلفنته التص خدـ فاهن المذهب المنلكص ال 
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 ًفـاتو:   
اتفقػػت الموػػندر امػػم أف القنضػػص ااػػنض مػػد تػػالفص م ّربػػن اػػف ىػػبتي فػػص اػػالـ 

الدفػػػػػف فػػػػػص مػػػػػراكش بػػػػػنلم رب ، هػػػػػػأ544الجملػػػػػي الىػػػػػنبع مػػػػػف جمػػػػػندى اآلخػػػػػرة ىػػػػػ ي )
 .أ8)ايموم

 املطلة الثاني
 حياتو العلوية

، اقضػن، اذ كػنف ذكاػن، بدأ تلمـ القنضص اانض اللمالـ الاػرااي فػص ىػف مبكػر
الاىػػالد ، هاػػ  ار تلػػنلم لػػه االامػػؿ اػػدة أهمتػػه يف اتوػػدر اممػػنء اوػػره، فنهمػػن، فط ػػن
، الىػراي حفظػه، ذكن ه الحند الفط تػه : ذكر م هن، الابمغ فص اللمـ م زلي اظامي، أمرا ه

، الكنف يىرته المبنركي ال را هن الاهتمنمهن بنللمـ اي ر الكبار، الحروه امم طمب اللمـ
مرىػايأ التػص كرىػهن فػص طمػب  -ااػباماي -أاضن رحسته الم )مرطبي المف تمؾ اللالامؿ

التص كن ػت  أىبتي)فضس اف مدا ته ، فكنف له ذلؾ امم اد أجمي اممن هن آ ذاؾ، اللمـ
مركػػػػزا  قنفاػػػػن الامماػػػػن ا تاهػػػػن طمبػػػػي اللمػػػػـ   لا همػػػػالا امػػػػم اػػػػد اممن هػػػػن مختمػػػػؼ اللمػػػػاـل 

 . أ9)الالملنرؼ
غارهػن فػص تكػالاف اخوػاته اللمماػي الال قنفاػي البذلؾ فقد أىػهمت هػذه اللالامػؿ ال 

الذاع واته فكنف ذا ا ف اظاـ حتم ونر أحد ماناخ اممنء المنلكاػي المػف ، الالفكراي
 . بؿ انلـ الم رب الامنـ أهؿ الحداث فص زمن ه، أبرز الجاله الم رب الفكراي

 شيٌخو: 
تمقػػم القنضػػص ااػػنض اللمػػاـل الاػػرااي الالم ػػي اللرباػػي امػػم اػػد اػػدد الافػػر مػػف 

الممف كتب له ممف لـ امقه  المد ، اللممنء الذاف أخذ ا هـ مراءة الىمنان الم ناللي الاجنزة
الىػمنهـ فاػه الذكػر  أال  اػي)اّددهـ فػص كتنبػه فهرىػت اػاالخ القنضػص ااػنض المىػمم 
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مف خبر كؿ الاحد م هـ ترجمي له الاخمال مف االختونر الاإلاجنز لبلضهـ الذلؾ بحكـ 
 . من أدت الاه الحنؿ مف رحسته

ترجـ لهـ الذكر تخوونتهـ الجممي ممن ، المد ذكر فص فهرىته م ي مف ااالخه
 .أ10)الاجنزاتهـ المكنتبنتهـ الم نالالتهـ له، ىمله أال مرأه امم كؿ م هـ

ابػال ابػد ار محمػد بػف ااىػم بػف حىػػاف  :أ11)القنضػص محمػد بػف ااىػم التمامػص -1
الممػن ، ههـاللػص القضػنء الكػنف مػف أحىػف القضػنة الأ ػز ، كنف ك ار الكتب، التمامص

ىػػمله اماػػه المػػرأه مالظػػ  االمػػنـ منلػػؾ مػػف رالااػػي احاػػم بػػف احاػػم الما ػػص الالمىػػ د 
الالمىػ د الوػحاح ، لسمػنـ البخػنري أ)الوحاح المختور مػف آ ػنر رىػالؿ ار 

 . هػأ505تالفص ى ي )، المختور مف الى ف لسمنـ مىمـ
حمػػد بػف امػػص : الفقاػػه القنضػص أبػػال ابػد ار مأ12)القنضػص محمػػد بػف امػػص الت مبػص -2

أجػػؿ رجػػنؿ اي ػػدلس الزاامهػػن فػػص ، بػػف محمػػد بػػف ابػػد اللزاػػز بػػف حمػػداف الت مبػػص
مػنؿ القنضػػص ، هػػأ 490تقمػد الاػالرى فػص مرطبػي  ػـ اللػػص القضػنء بهػن ىػ ي )، المتػه

)لقاتػػػه بقرطبػػػي.. الىػػػملت اماػػػه المالطػػػ  رالااػػػي احاػػػم بػػػف احاػػػم  -:ااػػػنض ا ػػػه
، ل زالػػػػػص الىػػػػػملت بلضػػػػػهنالمػػػػػرأت اماػػػػػه بلػػػػػض رىػػػػػن مه الردالده امػػػػػم ا ..الما ػػػػػص

 . هػأ 508تالفص ى ي )، الىملت م ه ك ارا مف كسمه الأجنز لص ىن ر رالاانتهأ
: أبػػال محمػػد ابػػد ار بػػف محمػػد بػػف ابػػدار أ13)الفقاػػه ابػػد ار بػػف محمػػد الخاػػ م -3

الأحفظهـ لممذهب مع الملرفي بنلتفىػار ، ااخ فقهنء المته بارؽ اال دلس، الخا م
، لقاػػه القنضػػص ااػػنض بىػػبته المرىػػاي فقػػرأ اماػػه، لملػػنرؼلكتػػنب ار الالتفػػ ف فػػص ا

الحضر ا ده مجنلىه فص الم نظرة فص المدال ه الأجنزه ، الممن مرأه اماه كتنب مىمـ
 . هػأ526تالفص بمرىاي ى ي )، جماع مرالانته

 . أ14)هػأ533)ت أبال جلفر أحمد بف محمد بف ابد اللزاز المخمص -4
 . أ15)هػأ498)ت بف أحمد ال ىن صالالااخ الحنفظ أبال امص الحىاف بف محمد  -5
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 تالهيذه  : 
 : عمماء في سبتو وغرناطة نذكر منيمتتممذ عمى يديو عدد كبير من ال

أحمد بف ابػد الػرحمف بػف محمػد بػف مضػنء بػف  :أ16)أحمد بف ابدالرحمف المخمص -1
مه ػػػد بػػػف اماػػػر المخمص أخػػػذ اػػػف ك اػػػر مػػػف اللممػػػنء مػػػ هـ القنضػػػص اانض كػػػنف 

رع فػػػص اللرباػػػي الالفقػػػه الاالوػػالؿ الامػػػـ الكػػػسـ الحفػػػظ محػػد ن ضػػػنبطن لمػػػن احػػػدث بػػ
اللػػػص مضػػػنء ، الكػػػنف مػػػنهرا فػػص الطػػػب الاله دىػػػي الالحىػػػنب القػػراف الأتقػػػف القػػػراءات 

فػػنس  ػػـ مػػراكش  ػػـ ا تقػػؿ الػػم اي ػػدلس الفػػرغ  فىػػه ل اػػر اللمػػـ محتىػػبن ر تلػػنلم 
 . هػأ593) حتم تالفص ى ي

أوػػػبح ، أ17)لخزرجػػػصأحمػػػد بػػػف ابػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف الوػػػقر اال وػػػنري ا -2
تػالفص ، مقػدمن فػص امػـ الكػسـ، محد ن ضنبطن حنفظن مجالدا انرفن بنلفقه الايوالؿ

 . هػأ569بمراكش ى ي )
: ابػػػد الػػػرحمف بػػػف احمػػػد بػػػف احمػػػد بػػػف محمػػػد أ18)ابػػػدالرحمف بػػػف أحمػػػد االزدي -3

تػالفص ، اللػص القضػنء، أدابػن، كػنف فقاهػن وػنحب اػالرى، مف اهؿ غر نطي، االزدي
 . هػأ576ا الهال فص طراقه لمحب ى ي )بمرىم تال س اهاد

: خمػػؼ بػػػف ابػػد الممػػؾ بػػػف مىػػلالد بػػف مالىػػػم بػػف باػػكالاؿ  اللػػػد أ19)ابػػف باػػكالاؿ -4
، أ)ال ػػالامض الالمبهمػػنت لػػه مؤلفػػنت ك اػػرة م ػػه )الوػػميأ ، هػػػأ511بقرطبػػي ىػػ ي )
 . هػأ598تالفص ى ي )

 جيٌده ًأعوالو  : 
جمامػػي القػػدر  بػػغ القنضػػص ااػػنض الىػػمت مكن تػػه اللمماػػي إذ كن ػػت لػػه أامػػنؿ 

 اظامي ال فع خدـ بهن مجتمله الأمته فكنف بحؽ ابف ايمي البنر.
 -:وفيما يأتي أىم تمك األعمال بأيجاز
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الكػػػػنف مػػػػداالمن امػػػػم اىػػػػمنع الحػػػػداث ، جمػػػػس القنضػػػػص لتػػػػدراس المدال ػػػػه :التػػػػدراس •
الكػػػنف الاتػػػرؾ ذلػػػؾ حتػػػم فػػػص أحمػػػؾ الضػػػرالؼ  بػػػؿ اللػػػـ ، التػػػدراس الفقػػػه االىػػػسمص
اظػػن ا اػػ نله بالظافػػي القضػػنء التػػص ممػػدهن ابتػػداءًا مػػف الىػػ ي اوػػرفه اػػف التػػدراس أ

 .أ20)هػأ515)
ُأجمػػس القنضػػص لماػػالرى الاالفتػػنء اذ كػػنف مػػف مقػػدمص المفتػػاف بىػػبتي الكػػنف  :االفتػػنء •

 .أ21)خطابن بما ن تاللم خطبي الجملي الاللاداف
إذ ُاػػػاف ، فػػػص القضػػػنء   لػػػذلؾ لقػػػب بنلقنضػػػص امػػػؿ ااػػػنض )رحمػػػه ارأ :القضػػػنء •

 ػـ فػص مراػي )دايأ ببنداػي )تندلػيأ ، ص ىبتي  ػـ غر نطػي فػص اهػد المػرابطافمنضان ف
م ّربػػن ملنمبػػن فػػص اهػػد المالحػػداف بلػػد أف مػػند  ػػالراٍت امػػاهـ فمػػـ اىػػتطالالا الخػػسص 

التج بن آل نر ذلؾ الىمباي امم حكمهـ  فلا اله ، المبنار م ه تحىبن لالباته الالاىلي
 . أ22)دايألمقضنء م ّربن فص تمؾ القراي الو ارة )

إّف المتتبع لىارته اجد مظنهر االوػسح الالخدمػي  :االوسح االجتمناص الالىانىص •
لمجتملػػه ظػػنهرة فػػص كػػؿ مجػػنالت اممػػه الاهتمنمنتػػه حتػػم كػػنف مػػف أكبػػر المػػدافلاف 

)تػػاللم كبػػر دفناػػه ا هػػن  :اػػف مدا ػػي )ىػػبتيأ الفػػص ذلػػؾ مػػنؿ ا ػػه ابػػف خمػػدالف ب  ػػه
 .أ23)ذ بدا ه الأبالته الم وبهأالقنضص اانض الاهار الكنف ر اىهن االم 

لػػـ تكػػف مظػػنهر االوػػسح االجتمػػناص ظػػنهرة فػػص مجػػنالت اممػػه فحىػػب بػػؿ 
إذ انور ىمطنف داللتػاف بػنلم رب همػن داللػي ، كنف الم جن ب ذلؾ االوسح الىانىص

، أاد القنضص الىمطي اياللم لارااتهن الااتػدالهن فػص الحكػـ، المرابطاف الداللي المالحداف
الي هـ لاس لهـ الحؽ فص ايمر الاإلمنمػي الا  مػن ، اف للدـ ارااتهنالانرض داللي المالحد

 . أ24)كنف ا ظر ا هـ مت مبالف
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، البنلجممػػػي فػػػحف مالمػػػؼ القنضػػػص مػػػع حكػػػنـ اوػػػره هػػػال مالمػػػؼ المؤاػػػد لمحػػػؽ
المهػندف ، المدافع المقنتؿ فص ىباؿ المبدأ دفنان ال ظار له، ال نوح لهـ اف اال حراؼ

 . أ25)مقنالمي ا تحنراا د خالؼ الفت ي الا دمن تكالف ال
ذكر ػػػن فامػػػن ىػػػػػبؽ اف القنضػػػص ااػػػنض كػػػنف خطاػػػػبن فواحػػػػن بنراػػػػن، الكػػػنف : الالػػػر •

 ،، اللاػلره أغػراض مختمفػيأ26)الكنف له اػلر ك اػر حىػف را ػؽ، الاخطب االبن ان ه
 ،الالوػفه البلػد الالفػراؽ التم ػص القػرب الالاػالؽ لسالطػػنف ،أ)م هػن فػص حػب ال بػص 

 .  ه... الغارهن مف ايغراضالم هن م نجنته لمالاله ىبحن
 :(27)ومن شعره قولو في اشتياقو الى الروضة الشريفة وحبو الشديد لساكنيا

             ياااااادار ليااااار المرسااااامين ومااااان بااااااااو
               ىاااااااااادو ا نااااااااام ولاااااااا  با يااااااااا   ف

 ف
              عنااااااادو  ىماااااااك لوعااااااااة و بابااااااااااة

               وتشااااااااااااااااوج متااااااااااااااوقد الجااااااااااااامرا   ف
 ف

              وعمااااااي عياااااااد ان ماااااا   محااااااااجرو
               ا ماااااااان تمكاااااااام الجاااااااادران والعر اااااااا  ف

 ف
              ألعاااااااافرن م اااااااون شاااااااايبي بييااااااااااا

               ماااااااااان كيااااااااار  الت بيااااااااال والرشااااااااافا   ف
 ف

              لااااااااو  العااااااااوادو وا عااااااااادو زرتيااااااااا
               أباااااااادا ولوسااااااااحبا عمااااااااى الوجنااااااااا   ف

 ف
              لكااااان ساااااأىدو مااااان حفيااااال تحيتاااااااي

               ل طاااااااااين تماااااااااك الااااااااادار والحجااااااااارا     ف
 ف

              أزكاااااى مااااان المساااااك المعتاااااج نفحاااااة
               تغشاااااااااااااااه با  اااااااااااااااال والبكااااااااااااارا     ف

 ف
              وتل اااااااااااو بزواكااااااااااااااي ال اااااااااااااموا 

               وناااواماااااااااااااي التسااااااااااااميم والبركااااااااااااا     ف
 ف

هذا اللمقنضػص ااػنض اػلر ك اػر كمػن ذكر ػن مػالزع فػص بٍلػض مؤلفنتػه البلػض 
 . كتب االدب الالتنراخ الغارهن

 ،الضع فاهػن اوػنرة فكػره الجهػده ،لمقنضص اانض آ نر امماي مامي ادادة :الت لاؼ •
المػػػػد أىػػػػهمت تمػػػػؾ  ،ف اػػػػنطه اللممػػػػص فػػػػص الكتنبػػػػي الالتػػػػنلاؼ كػػػػنف فػػػػص خدمػػػػي االمػػػػي

اقػػالؿ ابػػف  ،راء المكتبػػي االىػػسماي بمؤلفػػنت مامػػي فػػص ف ػػالف متلػػددةالمؤلفػػنت فػػص ا ػػ
الك ػػر  ،كتبهػػن ال ػػنس الا تفلػػالا بهػػن، )لػػه تالالاػػؼ مفاػػدة :البػػنر فػػص ذلػػؾ بػػنف القنضػػص
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 ،أ29)أ)له التون اؼ المفاػدة البدالػي :المنؿ ابف فرحالف ،أ28)أاىتلمنؿ كؿ طن في لهن
 ف، الااتهر اىػمه فػص اآلفػنؽ..الىنرت بتون افه الركبن المنؿ الذهبص: )الجمع الألؼ،

 : الفامن ا تص أىمنء هذه المؤلفنت مقىمي بحىب ف ال هن ،أ30)أالتالالافه  فاىي

 .  (31)مؤلفاتو في الحديث النبوو وعمومو :أو 
 . أمطبالع). اكمنؿ الملمـ بفالا د مىمـ -1
 . أمطبالع). االلمنع فص ضبط الرالااي التقااد الىمنع -2
 . أمطبالع). فالا دب اي الرا د فص حداث أـ زرع مف ال -3
 . أمطبالع). ترتاب المدارؾ التقراب المىنلؾ لملرفي أاسـ مذهب منلؾ -4
 . أمطبالع). أ)الافن بتلراؼ حقالؽ الموطفم  -5
 . أمطبالع). ال  اي -6
 ..أال مانرؽ اي الار فص امتفنء وحاح اآل نر، مانرؽ اال الار امم وحنح اآل نر -7

 . أمطبالع)
 . أبالعمط). الملجـ فص ااالخ ابف ىكرة الودفص -8
 . أمفقالد). غراب الاهنب -9

 .  (32)مؤلفاتو في الف و األسالمي وأحكامو :يانيا
 . أمفقالد). أجالبي القرطبااف -1
 . أمفقالد). ايجالبي المحّبرة امم المىن ؿ المتخارة -2
 . أمطبالع). اياسـ بحدالد مالااد ايىسـ -3
 . أمخطالط). الت باهنت المىت بطي فص ارح ماكست المدال ي الالمختمطي -4
 . أمفقالد). الىراة فص آداب القضنة ىر -5
 . أمفقالد). مطنمح ايفهنـ فص ارح ايحكنـ -6
 . أمفقالد). المقنود الحىنف فامن امـز اي ىنف -7
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 . أمفقالد).  ظـ البرهنف امم وحي جـز اآلذاف -8
 . (33)مؤلفاتو في الع يد  :ياليا

 .مفقالدأ). أ)الىاؼ المىمالؿ امم مف ىب أوحنب الرىالؿ  -1
 . أ)مفقالد. كتنب اللقادة -2

 .  (34)مؤلفاتو في التاريخ :رابعا
 . أمفقالد). تنراخ المرابطاف -1
 . أمفقالد). أال)جنمع التنراخأ، الجنمع فص التنراخ -2
 . أمفقالد). الف الف الىتي فص أخبنر ىبتي -3

 املطلة الثالث
 زهـصـــع

مػػػػػػنمف اػػػػػػؾ اف لكػػػػػػػؿ مجتمػػػػػػع أحالالػػػػػػه التطالراتػػػػػػػه االجتمنااػػػػػػي الاالمتوػػػػػػػنداي 
مبن الااجنبػػػن فػػػص تكػػػالاف اخوػػػاي افػػػراده  المػػػد انوػػػر القنضػػػص الالىانىػػػاي  مػػػد تػػػؤ ر ىػػػ

مرحمػػي داللػػي  -:ااػػنض ػ رحمػػه ار ػ ىػػمطنف مػػرحمتاف مػػرت بهػػن بػػسد الم ػػرب همػػن
 المرابطاف الحكنمهن آؿ تنافاف  المرحمي داللي المالحداف الزاامهن المهدي ابف تالمرت.

متوػندي ممػن َاد ت المرحمي اياللػم مػف مراحػؿ االىػتقرار الىانىػص الالرخػنء اال
ىناد امم تطالر الازدهنر الحركي ال قنفاػي الاللمماػي فػص ظػؿ حكػـ داللػي المػرابطاف التػص 

  الالذي مندهن امم أىس ارااي  أهػأ451منمت امم اد الفقاه )ابد ار بف انىاف )ت
متمىػػػكن بنالحكػػػنـ الاػػػرااي االىػػػسماي  اذ هػػػنجـ مبن ػػػؿ البربػػػر الػػػذاف ارتػػػد ك اػػػر مػػػ هـ  

ب حكنـ الاػرالي الفرالضػهن  الظمػالا الا حرفػالا اػف تلػنلاـ االىػسـ  الىػرانف التركالا اللمؿ 
فىػػاطرت هػػذه ، هػػػأ500منتالىػػع ىػػمطنف هػػذه الداللػػي فػػص اهػػد االىػػؼ بػػف تناػػفاف )ت

 ػػـ بػػسد اال ػػدلس بلػػد أف كن ػػت تمػػؾ الػػبسد ، الداللػػي امػػم الم ػػرباف ايموػػم الايالىػػط
 .أ35)من با هنممزمي المقىمي الم دالاست المبن ؿ متفرمي المت نحرة فا
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تلنااػت فػص اوػر داللػي المػرابطاف تاػنرات  قنفاػي متلػددة  م هػن التاػنر الفقهػص 
الالوػػالفص الالكسمػػص.. الغارهػػن، الذلػػؾ ال فتػػنح هػػذه الداللػػي امػػم تاػػجاع اللمػػـ الاللممػػنء  

المذهب االمنـ منلؾ فػص ، المد تب م المرابطالف اقادة أهؿ الى ي الالجمناي فص ايوالؿ
نء الاػجلالا امػم طمػب اللمػـ  الجنهػدالا أاػداء الممػي لػذلؾ كػنف جػؿ الفرالع  المػدمالا الفقهػ
 .أ36)اللممنء مؤاداف لهن

إف ازدهنر الحركػي االدباػي الاللمماػي فػص ظػؿ داللػي المػرابطاف أ مػر ظهػالر اػدد 
كبار مف اللممنء الذاف برزالا فص اتم اللمالـ  ففص ال حال الاماـل الم ي م س برز ابػدار 

هػػػأ  الفػػص الرالااػػي الالكتنبػػي التنراخاػػي  بػػغ أبػػال 321ص )تبػػف محمػػد بػػف الىػػاد البطماالىػػ
هػػأ  570زكران بف احام اف محمد بف االىؼ اي وػنري الملػرالؼ بػنبف الوػارفص )ت

الػػذي كػػنف مػػف أاػػسـ اوػػر امػػص بػػف االىػػؼ فػػص البسغػػي الايدب الالتػػنراخ  وػػنحب 
كتػػػػػػنب موػػػػػػص اي باػػػػػػنء )الىانىػػػػػػي الرؤىػػػػػػنءأ  الأبػػػػػػال الحىػػػػػػف بػػػػػػف بىػػػػػػنـ الاػػػػػػ ترا ص 

هػػػأ  وػػنحب كتػػنب )الػػذخارة فػػص محنىػػف أهػػؿ الجزاػػرةأ  الفػػص اللمػػاـل الطبالاػػي 542)ت
هػػػأ الهػػال مػػف أاػػهر اممػػنء 525الالوػػادال اي مػػ هـ أبػػال مػػرالاف ابػػد الممػػؾ بػػف زهػػر )ت

االدالاػي المفػردةأ  الفػص امػـ )الطب فص اال دلس  مػف مؤلفنتػه كتػنب )الخػالاصأ الكتػنب 
ار محمػػد االدراىػػص وػػنحب كتػػنب  الج رافاػػي ظهػػر اػػدد كباػػر  ػػذكر مػػ هـ: أبػػال ابػػد

) زهػػي الماػػتنؽ فػػص اختػػراؽ اآلفػػنؽأ  الابػػدار بػػف ابػػراهاـ بػػف الزمػػر الحجػػنري  وػػنحب 
المىػػهب فػػص غرا ػػب الم ػػربأ  الفػػص الفقػػه أم ػػنؿ الفقاػػه القنضػػص أبػػال بكػػر بػػف )كتػػنب 

 . أ37)هػأ543اللربص )ت
تكػػرامهـ كػػنف إف االىػػتقرار الىانىػػص الاالمتوػػندي الاحتػػراـ أهػػؿ اللمػػـ الالػػداف ال 

هػػذا هػػال حػػنؿ داللػػي المػػرابطاف الػػم أف دب الظمػػـ فػػص اهػػالدهـ ايخاػػرة لهػػن  الا حػػراؼ 
 ظنـ الحكـ مف  ظػنـ الاػالرى الػم الػالرا ص الػذي ىػبب  زااػن ا افػن امػم م وػب الالاػي 
اللهػػد بػػاف أالالد امػػص بػػف االىػػؼ  كمػػن تطمػػع مجمالاػػي مػػف ايمػػراء الػػم م وػػب ايماػػر 
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ىػػػبب تمزمػػػن داخماػػػن  فقػػػدت الداللػػػي المرابطاػػػي الحػػػدتهن  امػػػص ال ػػػنزااله فػػػص ىػػػمطن ه ممػػػن
اياللم  الفقد الك ار مف مانداتهن الاممن هن اللظنـ  فضس اف ايزمي االمتونداي الحػندة 
 تاجػػي ال حبػػنس المطػػر اػػدة ىػػ الات  الحمػػالؿ الجفػػنؼ الا تاػػنر ايالب ػػي بػػاف ك اػػر مػػف 

مػػن أدى الػػم تقمػػص   مأ38)الىػػكنف  الالوػػداـ المىػػمح مػػع جاػػالش المالحػػداف الغاػػر ذلػػؾ
هػػػأ التػص أىىػػت امػم اػػد أبػص ابػػدار 668-هػػ515ىػمطن هن لوػػنلح داللػي المالحػػداف  )

)المهديأ  امػػنـ رتأ  الالممقػب بلػػد ماػػنـ الداللػي بػػػمحمػد بػػف ابػػدار الملػرالؼ بػػػ)ابف تػػالم
هػػػػػػأ  الهػػػػػال بربػػػػػري مػػػػػف مبامػػػػػي موػػػػػمالدة الماػػػػػهالرة بنلبػػػػػ س الالفػػػػػرة 524المالحػػػػػداف )ت

 .أ39)فص جبنؿ)َدَرفأ ببسد الم رباللدد الكنف اىتقرارهـ 
بػػدأ ابػػف تػػالمرت القتػػنؿ ضػػد القبن ػػؿ الم رباػػي بلػػد أف اجتمػػع لػػه أتبػػنع ك اػػرالف 

هػػػػأ زاامػػػن لهػػػـ أ ػػػه المهػػػدي الم تظػػػر  الىػػػمم أتبناػػػه )المالحػػػدالفأ 515بػػػنالاله ىػػػ ي )
تلراضػن بػػنف مػف خػػنلؼ طراقتػه لػػاس بمالحػػد  فنىػتاللم امػػم تمػؾ القبن ػػؿ  ػـ ضػػد داللػػي 

ف فتػػؾ بػػبلض اجزا هػػن   ػػـ تمكػػف خمفػػنؤه مػػف بلػػده القضػػنء اماهػػن الالىػػاطرة  المػػرابطاف 
 . أ40)امم الم رباف ايالىط الايموم  البسد اي دلس  البسد افراقاي

كػػنف حػػنؿ اللممػػنء الالفقهػػنء المت ػػٍذ حػػنؿ الملػػندي لتمػػؾ الداللػػي  بػػؿ كػػن الا اقػػالدالف 
اػػران  اللمممنرىػػنت ال ػػنس لم ػػالرة ضػػدهن  امػػم ااتبػػنر ا هػػن منمػػت امػػم أىػػس بنطمػػي 

زامهػػـ أف ابػػف تػػالمرت هػػال المهػػدي الم تظػػر  مػػداان اللوػػمي  :المخنلفػػي لسىػػسـ م هػػن
الاالمنمي  الا ه مػ مالر ب ػالع مػف الػالحص الااللهػنـ  الا ػه اػنلـ بنلم ابػنت  الحوػره االامػنف 

الم هػن الضػله يتبناػه كتنبػن فػص ، التكفاػر مػف اػداهـ، يتبناه  الأ هـ الطن في الم والرة
خمػػػط فاػػػه بػػػاف اقن ػػػد اياػػػنارة الالاػػػالي الالملتزلػػػي الالخػػػالارج  الفػػػرض امػػػاهـ  التالحاػػػد

حفظه  الكّفر مػف لػـ احفظػه  الأبطػؿ متنبلػي أ مػي الفقػه  الالتلبػد بنالحكػنـ الظ اػي الا تقػد 
الفقهػػػنء الأمػػػر بحػػػرؽ كتػػػب الفقػػػه المػػػذهبص بلػػػد أف اجػػػرد منفاهػػػن مػػػف حػػػداث رىػػػالؿ ار 

(أ41)فتالضع الاطمؽ فاهن ال نر أ. 
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المؼ اللممنء مف المالحداف هال مالمؼ الملندي المقناـل ضدهـ فػص البدااػي إف م
 ـ المهندف لمن مالاػت اػالكي المالحػداف الحوػمت لهػـ ال مبػي  الحبػن فػاهـ الال ت ااػدا لهػـ  
الا  من مف بنب مف مالاػت اػالكته الجبػت طناتػه  الخالفػن مػف أف اػزج اللػنلـ ب فىػه الأهمػه 

 . أ42)ص بنلقضنء اماهـ الاىت ونلهـفص فت ي ال المـ مداهن اال ار  مد ت ته
البػػػػذلؾ امكػػػػف القػػػػالؿ اف الحاػػػػنة اللمماػػػػي فػػػػص هػػػػذا اللوػػػػر مػػػػد اػػػػهدت تػػػػدهالرا 
الا حػػدارا  المػػػن احػػراؽ كتػػػب الفقػػه كنلمدال ػػػي الغارهػػن اال وػػػالرة الاضػػحي مػػػف وػػالر هػػػذا 

 التدهالر.
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 املثحث الثاني
 هنيجو يف تفسريآيات القزآى الكزين 

 
 ػرآن.المطلب االول: تغدير الػرآن بال

 
 المطلب الثاني: تغدير الػرآن بالدنظ.

 
 المطلب الثالث: تغدير الػرآن بأقوال

 الصحابظ والتابـطيـن.
 

 المطلب الرابع: تغدير الػرآن باللعظ.
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الباػػػنف أحالالػػػه  أ)ا ػػػم ك اػػػر مػػػف اللممػػػنء بنلتػػػ لاؼ فػػػص ىػػػارة ال بػػػص محمػػػد 

الم قػػػػذ ، الرحمػػػي المهػػػػداةال  ،الال اجػػػب فػػػػص ذلػػػؾ فهػػػػال الباػػػار ال ػػػػذار، الوػػػفنته الأخبػػػػنره
الممػػػػف اات ػػػػم بهػػػػن ايمػػػػنـ الترمػػػػذي فػػػػص كتنبػػػػه ، الباػػػػراي مػػػػف الظممػػػػنت الػػػػم ال ػػػػالر..

الايمنـ الباهقص فص كتنبه )دال ؿ ال بالةأ، الالقنضص اانض فص كتنبه )الاػفن  )الامن ؿأ،
 . بتلراؼ حقالؽ الموطفمأ

نض الػػد كتػػنب )الاػػفن بتلراػػؼ حقػػالؽ الموػػطفمأ أاػػهر مػػن كتبػػه القنضػػص ااػػ
المػد كتبػه بلػد تكػرر ىػؤاؿ  أ43)لالال الافن من ذكر ااػنضأ)حتم ماؿ  أ)رحمه ار تلنلم

المػن اجػب لػه مػف تػالمار  ،أ)أحدهـ اماه بت لاؼ كتػنب الػرؼ فاػه بقػدر الموػطفم 
الاحتػػراـ،الحكـ مػػف لػػـ اػػالؼ الاجػػب اظػػاـ ذلػػؾ أال موػػر فاػػه الالػػرد فاػػه امػػم المفتػػراف 

فقوػػػرالا فػػػص الاجبػػػه الاػػػككالا فػػػص رىػػػنلته ، دا نالػػػذاف اىػػػتهن الا بحرمػػػي ال بػػػص مػػػدامن الحػػػ
المػد أبػنف  ،الجمع أمالاؿ الىمؼ الاال مي فػص هػذه ايمػالر ...الحناللالا أف ا قوالا مف ا  ه

القنضػػص ذلػػؾ فػػص مقدمػػي كتنبػػه مػػن س )فن ػػؾ كػػررت امػػص الىػػؤاؿ فػػص مجمػػالع اتضػػمف 
مػػن المػػن اجػػب لػػه مػػف تػػالمار الاكػػراـ ال  ،التلراػػؼ بقػػدر الموػػطفم اماػػه الوػػسة الالىػػسـ

حكػػـ مػػف لػػـ اػػالؼ الاجػػب اظػػاـ ذلػػؾ القػػدر أال موػػر فػػص حػػؽ م وػػبه الجماػػؿ مسمػػي 
وػػػالر  ،الأبا ػػػه بت زاػػػؿ ،الاف أجمػػػع لػػػؾ مػػػن يىػػػسف ن الأ مت ػػػن فػػػص ذلػػػؾ مػػػف مقػػػنؿ ،ظفػػػر
 . أ44)أالأم نؿ

مػػع مػػن ت ناللػػه  ،أ)البهػػذا فػػنف مالضػػالع كتػػنب )الاػػفنأ اللػػنـ هػػال ىػػارة ال بػػص 
المػػد طبػػع هػػذا الكتػػنب . فوػػاحي الأىػػمالب بػػداعمػػف مضػػنان ل الاػػي الاقاداػػي الفقهاػػي بم ػػي 

المع فص  ،مارالحن ادة طبلنت الفص أغمب أ حنء اللنلـ ايىسمص تنرة مت ن مجردا التنرة
الكؿ مىػـ مػف هػذه ايمىػنـ ، المّىمه مؤلفه الم مقدمي الأربلي أمىنـ ،أك رهن امم جز اف
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الهػذه ايبػالاب مكال ػػي  ،الػم أربلػي أبػالاب اال القىػػماف ال نلػث الالرابػع فقىػمهمن الػػم بػنباف
 . مف فوالؿ

مػػػػالال  أ)إف القىػػػـ ايالؿ فاػػػػه كػػػػنف فػػػص تلظػػػػاـ اللمػػػػص ايامػػػم لقػػػػدر ال بػػػػص 
الالقىػـ ال نلػث  ،الالقىـ ال ن ص فامن امم اي ػنـ مػف حقالمػه اماػه الوػسة الالىػسـ ،الفلس

فص من اجب لم بص اماه الوسة الالىسـ المن اىتحاؿ فص حقه المػن امت ػع أال اوػح مػف 
أمن القىـ الرابع فكنف فص تلراػؼ الجػاله ايحكػنـ فػامف ، الباراي أال اضنؼ الاه ايحالاؿ

 .  قوه أال ىبه اماه الوسة الالىسـ
 ،هالُكتِػب ا ػػػ ،دّرس القنضص هذا الكتنب فػص حانته للػػدد الاحوػم مػػف ال ػنس

اػرحن  الكتب ار له القبالؿ فاػػرح باػرالح تجػػنالزت ال ػس اػػف ،التالزات  ىخه فص اآلفنؽ
البمػػغ اظػـ هػػذا الكتػنب ا ػػد  ،ه ال ػنس تبركػػن الاىتاػفنءاالمػػرأ ،مػن بػاف مختوػػر المبىػالط

 . أ45)أهؿ الم رب اف الج د فص الجزا ر كن الا احمفالف اماه ا د ت داي الخدمي اللىكراي
الال ُا كر أف مالضالع كتنب )الافنأ هال الىارة ال بالاي التص ااتمػد وػنحبه فاهػن 

، المػػف ه ػػن فػػحف هػػذا الكتػػنب غ ػػص فػػص التفىػػار ،تػػهامػػم القػػرآف الكػػراـ فػػص طرحػػه لمند
فهػػػال اػػػذكر اآلاػػػػي ، الذلػػػؾ فػػػص ضػػػالء فهػػػـ مؤلفػػػه الاػػػرحه ل اػػػنت القرآ اػػػي التػػػص ذكرهػػػن

 . ذاكرا من ماؿ فص حقهن مف ملن ص ،الاارحهن ارحن الافان
الفامن ا تص بانف لم هب القنضص اانض فص ضالء كتنبػه )الاػفن بتلراػؼ حقػالؽ 

 : بضمف أربلي مطنل ،الموطفمأ
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 املطلة األًل
 تفسري القزآى تالقزآى

فمن أجمؿ فص  ،ُتلد طراقي تفىار القرآف بنلقرآف أمالى طرؽ التفىار بؿ أوحهن
ففهػػػـ القػػػرآف مػػػف داخمػػػه أمػػػالى الجػػػاله التفىػػػار  ،أ46)مكػػػنف فن ػػػه بىػػػط فػػػص مالضػػػع آخػػػر

فػػػنلقرآف فاػػػه اللػػػنـ الالخػػػنص الالمجمػػػؿ الالمفوػػػؿ الالمطمػػػؽ الالمقاػػػد الال نىػػػخ  ،الوػػػحاح
 .  ىالخ الغار ذلؾالالم

المد ااتمد القنضص فص ارحه آلاػنت القػرآف الكػراـ التػص ذكرهػن فػص كتنبػه امػم 
 رحمػػػػي لملػػػػنلماف مػػػػف ماللػػػػه أ)هػػػػذه الطراػػػػؽ مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػن ذكػػػػره فػػػػص كػػػػالف ال بػػػػص 

چڍڍڌڌڎچ
چٹٹڤڤچ )الوػػفه ب  ػػه اىترىػػؿ فػػص تباػػاف هػػذه الرحمػػي فاقػػالؿ ،أ47)

  ،أ48)
چ ڳ        ڌڎڎچ

چۉ ۉ ېچ أ49)
 . أ51)أ50)

مػػػف ذلػػػؾ مػػػن ىػػػنمه ا ػػػد ماللػػػه تلنلػػػػم  ،تدؿ بػػػنلقرآف امػػػم وػػػحي مػػػن اػػػذكرهالاىػػػ
چڱڱڱںںڻڻٹٹۀہہہچ

ف لػـ اقػرالا بػذلؾ ..أي فص اممهػـ ب  ػؾ رىػالؿ ار أ52) اللػاس  ،الا 
أي مػػػؿ  ..المػػػد اكػػػالف أاضػػػن امػػػم مػػػن تقػػػدـ ..ِكػػػَر فػػػص أالؿ اآلاػػػيالمػػػراد بػػػه اػػػكه فامػػػن ذُ 

دلاؿ ماللػػػػػػػه فػػػػػػػص أالؿ التكػػػػػػال ف مػػػػػػػف الممتػػػػػػراف، بػػػػػػ :انمحمػػػػػػد لمػػػػػػف امتػػػػػػرى فػػػػػػص ذلػػػػػػؾ
چڍڍڌڌچاآلاػػي

 . أ54)اخنطب بذلؾ غاره أ)اآلاي الاف ال بص  أ53)
البم نىػػػبي الحػػػداث اػػػف الجػػػالب ايامػػػنف بػػػنل بص محمػػػد اماػػػه الوػػػسة الالىػػػسـ 

چىىېېېېچالتوداقه اذكر أمر الالجػالب مػف ماللػه 
چېۉۉېېچالماللػه  أ55)

فاقػالؿ  ،أ56)
الال اوػػح  ..اػػتـ اامػػنف إال بػػهالاجػػب متلػػاف ال أ)فنيامػػنف بػػنل بص محمػػد )ذلػػؾ  بلػػد

چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ تلنلم  منؿ ار ..إىسـ إال مله
 . أ58) أ57)

 ىچبماػػػػػزة بػػػػػنللمـ فػػػػػص ماللػػػػػه تلػػػػػنلم:  أ)الا ػػػػػد حدا ػػػػػه امػػػػػن خػػػػػص  باػػػػػه 

چىىىڈییىىى
أتبلػػػػػػػػػػػػػػه بألاػػػػػػػػػػػػػػي تالضػػػػػػػػػػػػػػح ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ ايمػػػػػػػػػػػػػػر الهػػػػػػػػػػػػػػص ماللػػػػػػػػػػػػػػه ، أ59)

 چۅۅىىېېېېچتلنلم:
 . أ61أ)60)
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 مػػف ذلػػؾ مػػن ذكػػره فػػص ماللػػه ، ك ر مػف م ػؿالب اي التالضاح ام ؿ لمػراد اآلاػػي بػ
چېۉ ې ۉ ې ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھچ تلنلم: 

 أ62)
چېېۉۉچ ب  ه خطنب لم بص لكف المراد به غاره كمن ممؿ

 . اآلاػي أ63)
چٱڦڦڦڦپپچالم مػػػه، الخطػػػنب لػػػه الالمػػػراد غاػػػره

 :الم ػػػؿ هػػػذه اآلاػػػي ماللػػػه ،أ64)
چڎڌڌڈچ

هػػػال الخباػػػر  أ)الال بػػػص ، بػػػصلاىػػػ ؿ ال  أ) لمػػػ مالر هه ػػػن غاػػػر ال بػػػصا أ65)
 . أ66)..ال المىتخبر الىن ؿ، المىؤؿ

 أ)د الحػداث اػف تػالمار أوػحنب ال بػص فل ػ، المد اجمع باف اآلاي ال ظن رهن
 ،تػالمار أوػحنبه البػرهـ أ)اذكر القنضص أف )مػف تالماػػره البػػره  ،البرهـ الملرفي حقهـ

 پ پ پ ڦ ڦڦ ڦ ٱچ  تلػنلم مػنؿ ار.. الحىف ال  نء امػاهـ ،الملرفي حقهـ الايمتداء بهـ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  پ

چ ڑ    ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڈ   ڈ  ڌ   ڌ ڎ ڎڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ ٱچ    :نؿالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. أ67)

چ
چ.  ..  ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ چالمػػػنؿ تلػػػنلم أ68)

 ڦ ڦ ڦ .  .چالمػػػنؿ تلػػػنلم ،أ69)

چ پپ پ پ
 . أ71) أ70)

 املطلة الثاني
 تفسري القزآى تالسنة

منرىء كتنب )الافن بتلراؼ حقالؽ الموطفمأ اقطع امم أف مالضالاه اتلمؽ 
المػػػن امػػم اي ػػػنـ لػػه مػػػف حقػػالؽ المػػػن اىػػتحاؿ فػػػص حقػػه المػػػن  أ)بىػػارة ال بػػػص محمػػد 

المػد أحبػه وػنحبه حبػن  ،الهذا الاضح مف ا الاف الكتنب فضػس اػف مراءتػه ...اجالزاماه
 : ه االتب ذات مرة امم ذلؾ فرد اماهـ من ساظامن حتم أ 
               أراك تحاااااااااااااا  الشااااااااااااااافا :ف ااااااااااااااالوا

               وتلبااااااااار فياااااااااو عااااااااان الم اااااااااطفى  ف
 ف

              ألنااااااااااي عمياااااااااال الفاااااااااااؤاد: ف ماااااااااا 
               (72)وكااااااااال عامااااااااايل يحااااااااا  الشااااااااافا  ف

 ف
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ـ فػس امكػف بحػنؿ المن داـ مالضالع الكتنب هال ىارة ال بص اماه الوػسة الالىػس
بػؿ .. الأفلنلػه الوػفنته أ)مػف ايحػالاؿ ايىػت  نء اػف الىػ ي ال بالاػي المتم مػي ب مالالػه 

 . اف الى ي مف أامدة مندته
 :مػنؿ تلػنلم، اف الى ي هص المالضحي الالمبا ي لممل م المراد لك اػر مػف اآلاػنت

 چڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿچ
ايحنداػػػػث المػػػػد أالرد فػػػػص كتنبػػػػه  ػػػػرالة كباػػػػرة مػػػػف  ،أ73)

الال بػد مػف . أ حػدا ن1362ال بالاي التص اذكرهن الاىتاهد بهػن فػص أمالالػه ال قالالتػه بم ػت )
مكتفاػن بػحاراد  ،ممحالظي اف القنضص فػص )الاػفنأ حا مػن اػالرد حػدا ن مػد ال اػذكر تخراجػه

المػد ال اػذكر راالي الحػداث  ،الراالي الذي ىمع الحداث مف ال بص اماػه الوػسة الالىػسـ
 . أ الاذكر الحداثأ)بناراد متف الحداث بقالله )منؿ ال بص أوس مكتفان 

فمػػف مػػالاطف ذكػػره الحػػداث مكتفاػػن بػػذكر الػػراالي الػػذي ىػػمع الحػػداث مػػف ال بػػص 
(مػػػن جػػػنء بم نىػػػبي ااػػػسـ ار تلػػػنلم خمقػػػه بوػػػسته اماػػػه الالالاتػػػه الرفلػػػه اللػػػػذاب  أ

 ى ىچ :اػمػػّص أمػن اػػف الػمػه أ ػزؿ :أ)منؿ رىالؿ ار  :)اف أبص مالىػم منؿ: بىػبػبػه

چى ى ى ى  ى ى ىى ى   ى ى
 . أ75)أفنذا مضات تركت فاكـ ايىت فنر.. أ74)

منالضػػحه فػػػص أمػػر لبػػث االىػػػؼ  :الممػػن أالرده مػػف ايحنداػػث دالف ذكػػػر راالاهػػن
  ٴۇ   ې ۉۉېچاماػػػػػػػه الىػػػػػػػػسـ فػػػػػػػص الىػػػػػػػػجف بلػػػػػػػػد مػػػػػػػن مػػػػػػػػنؿ يحػػػػػػػد وػػػػػػػػنحبص الىػػػػػػػػجف 

چۋۋۅۅىىې
الىػػؼ اماػػه الىػػسـ مػػن س )مػػنؿ ، أالرد القنضػػص حػػدا ن فػػص مضػػاي لبػػث اأ76)

 . أ78أ)77)ألالال كممي االىؼ من لبث فص الىجف من لبث) :أ)ال بص 
من ذكره فص  :الممن أالرده مف أحنداث  بالاي مع طرمهن الالتوراح بمن وح م هن

چې ې ۓڭڭڭڭ .ےے ھھچ ماللػػػه تلػػػنلم:
فىػػػر القنضػػػص هػػػذه اآلاػػػي الذكػػػر إجمػػػنع  أ79)

 ،نء ب حنداث ادة تالضح حند ي ا اػقنؽ القمػر ـ ج، المفىراف الأهؿ الى ي امم المالاه
أف اراهـ آاي ف راهـ ا اقنؽ القمر  أ)ى ؿ أهؿ مكي ال بص  :م هن من رالي )اف أ س

الفػص رالااػػي ملمػر الغاػػػره  ،أ81)رالاه اػف أ ػػػس متػندة ...أ80)مػرتاف حتػم رأالا حػراًء با همػن
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چھھےےچف زلػػت ..أراهػػـ القمػػر مػػرتاف ا اػػقنمه: اػػػف مػػػتندة ا ػػػه
الرالاه اػػػف جباػػر  أ82)

الرالاه اف ابف ابػنس اباػد ار بػف  أ83)الابف اب ه جبار بف محمد ،بف مطلـ اب ه محمد
. الرالاه اػػػف حذافػػػي أبػػػال ابػػػد أ85). الرالاه اػػػف ابػػػف امػػػر مجنهػػػدأ84)ابػػػد ار بػػػف اتبػػػي
الأك رطػػػػػرؽ هػػػػػذه ايحنداػػػػػث  .أ86)المىػػػػػمـ بػػػػػف أبػػػػػص امػػػػػراف ايزدي الػػػػػرحمف الىػػػػػممص،

 . أ87)أ..وحاحي
الهػال فػػص  ،ل اػي أال لمفظػي القرآ اػي أ)تفىػار الرىػالؿ محمػد اػذكر القنضػص ال 

 ،ذلػػؾ غنلبػػن مػػن ال اكتفػػص بحػػداث الاحػػد فقػػط بػػؿ حػػدا اف فػػ ك ر إذا امتضػػم المقػػنـ ذلػػؾ
فل ػػد حدا ػػه اػػف تفضػػاؿ ال بػػص اماػػه الوػػسة الالىػػسـ بنلمقػػنـ المحمػػالد الػػالارد فػػص ماللػػه 

چڍ چ ڇڇ ڇڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈچتلػػنلم
مل ػػم )المقػػنـ المحمػػالدأ ذكػػر اػػدة أحنداػػث اػػف  أ88)

. أ89)أأفقػػػنؿ ))هػػػص الاػػػفناي.. أ)ُىػػػِ َؿ ا هػػػن رىػػػالؿ ار  :الم هػػػن: )اػػػف أبػػػص هراػػػرة
 ،ُاحار ال نس االـ القانمي ف كالف أ ن الأمتص امم تؿّ )) أ)الرالى كلب بف منلؾ ا ه 

فػػذلؾ المقػػنـ  ...الاكىػػال ص ربػػص حمػػًي خضػػراء  ػػـ اػػؤذف لػػص فػػ مالؿ مػػن اػػنء ار أف أمػػالؿ
 .أ91) ـ ذكر بلدهمن رالاانت ك ارة أ90)أأالمحمالد

م ػنؿ ذلػؾ مػن أالرده  ،الارجع الم الى ي فص تفواؿ امالـ آاي أال جممػي مػف آاػي
چپپپ ٱڦڦڦڦچفػػػػص حدا ػػػػه اػػػػف ملجػػػػزة ايىػػػػراء الػػػػالاردة فػػػػص ماللػػػػه تلػػػػنلم 

 اآلاػػػػي أ92)
چڦڦ ٱچالماللػػػػه

چھ ھ ہ ہ ہہچالػػػػم ماللػػػػه أ93)
مػػػػن أالرده  :أالرد أحنداػػػػث ك اػػػػرة م هػػػػن ،أ94)

 مػنؿ: أ)أف رىػالؿ ار أ ))اػف منلػؾ بػف أ ػس  فػص وػحاحه بىػػ ده ايمنـ مىمـ
الهػػال دابػػي أبػػاض طالاػػؿ فػػالؽ الحمػػنر الدالف الب ػػؿ، الاضػػع حػػنفره ا ػػد ، ُأتاػػُت بػػنلبراؽ

م تهػػػم طرفػػػه،منؿ: فركبتػػػه حتػػػم أتاػػػت باػػػت المقػػػدس فربطتػػػه بنلحمقػػػي التػػػص اػػػربط بهػػػن 
نء ص جبراػػؿ بن ػػنء مػػف  ػػـ خرجػػت فجػػ، اي باػػنء، ـ دخمػػت المىػػجد فوػػمات فاػػه ركلتػػاف

 .أ96) ـ أكمؿ ايحنداث .أ95)الم آخر الحداث فنخترت المبف...أ خمر الا نء مف لبف،
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الخرجهػن  أالاػفن)جمع ل ن اإلمػنـ الىػاالطص ايحنداػث ال بالاػي الػالاردة فػص كتػنب 
أ 1362) حاػػػث بم ػػػت )م نهػػػؿ الوػػػفن فػػػص تخػػػراب احنداػػػث الاػػػفنأ فػػػص كتنبػػػه المىػػػمم

 .أ97)حدا ن
ضص اانض فص بلض ايحانف لمن وح مف طػرؽ الحػداث فػحف المع ذكر القن

هػػػذا ال ال ػػػص أف كتنبػػػه )الاػػػفنأ خػػػنؿ مػػػف ايحنداػػػث الضػػػلافي بػػػؿ االجػػػد فاػػػه مػػػن هػػػال 
فػػػص تخػػػراب ايمػػػنـ  أ98)المػػػد تتبلهػػػن ل ػػػن الػػػدكتالر الحىػػػاف بػػػف محمػػػد الاػػػالاظ ،ضػػػلاؼ

فهػػن الخمىػػي أحنداػػث فقػػط لػػـ الر ، الىػػاالطص لهػػن فالجػػدهن  ػػسث أحنداػػث مالضػػالاي فقػػط
 ،الحػػدا اف ضػػلافاف جػػدا ،ال س ػػي أحنداػػث م كػػرة، التىػػلي أحنداػػث لػػـ اجػػدهن، الىػػاالطص

م هػن  ،الالبقاػي كمهػن أحنداػث مقباللػي، الا  اف ال س اف حدا ن ضلافن بمن فص ذلؾ المراىاؿ
 . أ99)الوحاح الم هن الحىف

 املطلة الثالث
 التفسري تأقٌال الصحاتة ًالتاتعني

الاػػرحه آلاػػنت القػػرآف التػػص االردهػػن فػػص  إاتمػػد القنضػػص ااػػنض فػػص تالضػػاحه
ف المػػف جػػنء بلػػدهـ مػػف اممػػنء الىػػمؼ كتنبػػه امػػم المػػ  الر مػػف أمػػالاؿ الوػػحنبي الالتػػنبلا

(الىػػاد ن أبػػص  ،م هػػن مػػن الرد مػػ  الرا اػػف ىػػادت ن ان اػػي ،الموػػندره فػػص ذلػػؾ ك اػػرة ،أ
الابػػد ار بػػف  ،الابػػد ار بػػف ابػػنس ،الامػػص بػػف أبػػص طنلػػب ،الامػػر بػػف الخطػػنب ،بكػػر
 ،الجلفػػػر الوػػػندؽ ،الىػػػلاد بػػػف جباػػػر ،الابػػػد ار بػػػف امػػػر ،الأ ػػػس بػػػف منلػػػؾ ،لالدمىػػػ

 ،الكلػػػػػػب ايحبػػػػػػنر ،المجنهػػػػػػد ،المتػػػػػػندة ،الاكرمػػػػػػي ،الالحىػػػػػػف البوػػػػػػري ،الايمػػػػػػنـ منلػػػػػػؾ
 . جمالن أ)الغارهـ  ...الالزهري

فمػػف مػػالاطف ذكػػره لفهػػـ بلػػض الوػػحنبي لػػبلض اآلاػػنت القرآ اػػي مػػن أالرده فػػص 
چىىېېچؼ:مل م مالله تلنلم فص ىالرة الكه

مالؿ ابف ابنس ػ رضص ار ا همػن ، أ100)
اجبػن لمػػف أاقػػف . اجبػػن لمػف أاقػػف بنلقػػدر كاػؼ ا وػػب: ػػ ب  ػػه )لػالح مػػف ذهػػب مكتػالب
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أ ػن ار ال . اجبن لمف رأى الد ان التقمبهن ب همهن كاؼ اطم ف الاهػن، بنل نر كاؼ اضحؾ
 . أ101)أ...إله إال أ ن

 ار اماػػػػػػه بػػػػػػه فقػػػػػػنؿ الا ػػػػػػد حدا ػػػػػػه اػػػػػػف خمػػػػػػؽ ال بػػػػػػص اللظػػػػػػاـ الػػػػػػذي أ  ػػػػػػم

چڱڱڱںچ
كػنف خمقػه القػرآف، : )منلػت ان اػي رضػص ار ا هػن :الضح ذلؾ مػن س، أ102)

، أ104))بل ت يتمـ مكػنـر ايخػسؽأ أ) المنؿ ،أ103)ارضم برضنه الاىخط بىخطهأ
الاػف امػص بػف أبػص طنلػب ، أ105)أأحىػف ال ػنس خمقػن أ)كػنف رىػالؿ ار : المنؿ أ ػس

 . أ106)أم مه
بنلاػهندة المػن اتلمػؽ بهػن مػف  أ)الوػفه تلػنلم لم بػص البم نىبي الحداث اػف 
چڤ ٿٿٿٹٹٹٹڤچال  نء الالكرامي ذكر ماللػه تلػنلم 

)مػنؿ متػندة الالحىػف الزاػد  مػنؿ أ107)
الاػػف الحىػػف أاضػػن هػػص موػػابتهـ . ااػػفع لهػػـ أ))مػػدـ وػػدؽأهال محمػػد : بػػف أىػػمـ
هػػػال اػػػفاع . أ)هػػػص اػػػفناي  بػػػاهـ محمػػػد : أ) الاػػػف أبػػػص ىػػػلاد الخػػػدري. ب بػػػاهـ
 هص ىنبقي رحمػي أالداهػن فػص محمػد: المنؿ ىهؿ بف ابد ار التىتري ا د ربهـ. ودؽ

(هػال إمػػنـ الوػػندماف الالوػداقاف الاػػفاع المطػػنع  المػنؿ محمػػد بػف امػػص الترمػػذي: .أ
 .أ108)أحكنه ا ه الىممص أ) محمد الالىن ؿ المجنب

 أ)الا د تلدد ايمالاؿ الاآلراء لبلض الوحنبي أال التنبلاف أال اممنء الىمؼ 
الللمػػػه فػػػص هػػػذه  ، ػػػراه امػػػن الػػػرض تمػػػؾ القػػػالاؿ أال اآلراء الاكتفػػػص بػػػذلؾ الال القػػػب اماهػػػن

أال الػرض  ،أال  راه الرضهن الارجح بلضهن امم بلض ،الحنلي الرب اف رضنه ا هن
 . المل م المقبالؿ الاحذر مف المل م المخنلؼ ذاكرا امي التحذار

چڦڦ.ڤچفمف ايالؿ مػن أالرده ا ػد ماللػه تلػنلم
اختمػؼ المفىػرالف مػنؿ: ) ،أ109)

أ ػه : أ)أ ػه رالي اػف ال بػص  :أ110)فحكم أبال محمد مكػص. أ امم أمالاؿڤفص مل م )
 .أ111)))لػػص ا ػػػد ربػػص ااػػػرة أىػػمنءأأ ذكػػر م هػػػن أف))طػػهأأ ال))اػػػسأأ اىػػمنف لػػػه مػػنؿ

أ ػػػه أراد انىػػػاد مخنطبػػػي ل باػػػه : الحكػػػم أبػػػال ابػػػد الػػػرحمف الىػػػممص اػػػف جلفػػػر الوػػػندؽ
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(أراد محمػػػدا .. ا ىػػػنفالاػػػف ابػػػف ابػػػنس ))اػػػسأأ ان .أ112)أ(هػػػال : . المػػػنؿأ113)أ
 :الماػػػؿ. انمحمػػػد: مل ػػػنه: ماػػػؿ :. المػػػنؿ الزجػػػنجأ114)الهػػػال مػػػف أىػػػمنء ار تلػػػنلم.. مىػػػـ

 . أ117)أ...أ116)الاف ابف الح فاي ))اسأأ انمحمد .أ115)انا ىنف: انرجؿ الماؿ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ  مػنؿ تلػنلم أ) المف ال ن ص من ذكره مف مل م فص موي زاػد

چ..چ چ چ  چ ڦ ڦ
اػف  أ)ار الال تىػترب فػص ت زاػه ال بػص  من س )فنامـ أكرمؾ ،أ118)

هذا الظنهر الأف ا مر زادا ب مىنكهن الهال احب تطماقه إانهن كمن ذكػر اػف جمناػي مػف 
اػف امػص بػف الحىػاف أف ار  أ119)الأوح من فص هذا من حكنه أهؿ التفىػار.. المفىراف

 :مػػنؿ لػػه.. مػػن اػػكنهن إلاػػه زاػػدفم.. تلػػنلم كػػنف أامػػـ  باػػه أف زا ػػب ىػػتكالف مػػف أزالاجػػه
الأخفم م ه فص  فىه من أاممه ار بػه مػف أ ػه ىػاتزالجهن . أمىؾ اماؾ زالجؾ الاتؽ ار

 . ممن ار مبداه المظهره تمنـ التزالاب الاطسؽ زاد لهن
چڱ ڱڱ ڳچ الاوػػحح هػػذا مػػالؿ المفىػػراف فػػص ماللػػه تلػػنلم بلػػد هػػذا

، أي أ120)
فػدؿ  ،لـ ابد مػف أمػره ملهػن غاػر زالاجػه لهػن الاالضح هذا أف ار.. جهنالبد لؾ أف تتزال 
 . أ121)ممن كنف أاممه به تلنلمأ أ)أ ه الذي أخفنه 

مبا ػن  ،المف ال نلث من ذكره القنضص ردا امم مف أجنز امم اي باػنء الوػ ن ر
إف  ،أف الػػذي أفضػػػم بهػػػـ الىػػػبب ذلػػػؾ احتجػػنجهـ بظػػػالاهر ك اػػػرة مػػػف القػػػرآف الالحػػػداث

. المن ال اقالؿ به مىمـ، تجالاز الكبن ر الخرؽ اإلجمنع التزمالا ظالاهرهن أفضت بهـ الم
 چ چچ مف ذلؾ من الرد فػص ماللػه تلػنلم ،المد  ظر فص تمؾ اآلانت الباف من ابريء ال بص

 چڈ ڈ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
فاػػػػه مػػػػف ار  أ)ذكػػػػر أ ػػػػه )أمػػػػر لػػػػـ اتقػػػػدـ لم بػػػػص  ،أ122)

ُلػد ُه أهػؿ اللمػـ ملنتبػي بػؿ لػـ اَ .. الال اده ار تلػنلم ملوػاي.. تلنلم  هص فالد ملواي
بػػؿ كػػنف .. المػػد حناػػنه ار تلػػنلم مػػف ذلػػؾ :مػػنؿ  فطالاػػه. الغّمطػػالا مػػف ذهػػب الػػم ذلػػؾ

 مخارا فص أمراف.
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فكاػؼ المػد .. منلالا: المد كنف له أف افلػؿ مػن اػنء فامػن لػـ ا ػزؿ اماػه فاػه الحػص
چڦڦڦچچ: منؿ ار تلنلم

أ ه .. رهفممن أذف لهـ أاممه ار بمن لـ اطمع اماه مف ى أ123)
 أ ه ن بمل م غفر بؿ منؿ ال بػصأاللاس ))افن. لال لـ ا ذف لقلدالا الأ ه ال حرج فامن فلؿ

(أي لػػػـ . اللػػػـ تجػػػب امػػػاهـ مػػػط أ124)))افػػػن ار لكػػػـ اػػػف وػػػدمي الخاػػػؿ الالرماػػػؽأأ أ
امزمكـ ذلؾ، ال حاله لمقااري منؿ ))الا  مػن اقػالؿ ))اللفػالأأ ال اكػالف إال اػف ذ ػب مػف لػـ 

مػػنؿ الػػداالدي . أي لػػـ امزمػػؾ ذ بػػن أأالمل ػػم ))افػػن ار ا ػػؾ :الػػرؼ كػػسـ اللػػرب مػػنؿ
 -أوػػػمحؾ ار -))هػػػال اىػػػتفتنح كػػػسـ م ػػػؿ  أ125)مػػػنؿ مكػػػص .أ)رالى أ هػػػن كن ػػػت تكرمػػػي

 . أ126)أأأ..الأازؾأأ الحكم الىمرم دي ))أف مل نه ػ انفنؾ ار
البهػػذا ال بػػد مػػف القػػالؿ أف القنضػػص ااػػنض لػػـ اكػػف  ػػنمس يمػػالاؿ اللممػػنء مػػف 

ف الغارهـ فحىب بؿ كن ت جهالده ظنهرة فص ضالء متنبلته لمختمػؼ التػ الاست المفىرا
الفص ضالء ترجاحنته المنابداه ردا ، باكؿ ادؿ امم إحنطي كبارة بلماـل ادادة ،الايمالاؿ

 . امم ت الاست البلض الأمالالهـ
 املطلة الزاتع
 تفسريه تاللغة

ذلػػػؾ ي هػػػن ال ، إهػػػتـ القنضػػػص ااػػػنض فػػػص اػػػرحه لماػػػالاهد القرآ اػػػي بم ػػػي اللػػػرب
لػػذلؾ فهػػال ابػػاف ملػػن ص المفػػردات التػػص ، تلا ػػه فػػص تالضػػاح مػػنأراد بان ػػه الباػػنف مقنوػػده

مػف  ،الهػذا ملمػـ الاضػح فػص كتنبػه ،فارجع الم الم ي فص تالضاحهن ،تحتنج الم تالضاح
حاػػث أاػػند لفظػػي الوػػسة الػػم لىػػنف  أ)ذلػػؾ مػػن ذكػػره فػػص أمػػر الوػػسة امػػم ال بػػص 

الذلػػؾ امػػم  ..أ127)لىػػنف اللػػرب بمل ػػم التػػرحـ الالػػدانءفػػص  أ)الالوػػسة) اللػػرب مػػن س:
 . أ128)ايطسؽ حتم ام ع م ه حداث وحاح أال إجمنع..أ

المػػد اػػذكر المل ػػم ايوػػطسحص  ػػـ اتبلػػه بػػنلمل م الم ػػالي، فل ػػد حدا ػػه اػػف 
 ہ ۀ ۀ ٹ  ٹڻ ڱںںڻ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳچ،إىتاػػهد بقاللػػه تلػػػنلمأ)الجػػالب م نوػػحته 
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چھ ھ ہ ہہ
)مػػػػنؿ ايمػػػػنـ أبػػػػال  :ا ػػػػن مل ػػػػم ال وػػػػاحي مػػػػن سإىترىػػػػؿ فػػػػص حدا ػػػػه مب، أ129)

، )ال وػػاحيأ كممػػي ُالب ػػر بهػػن اػػف جممػػي إرادة الخاػػر لمم وػػالح لػػه أ130)ىػػمامنف البىػػتص
المل نهػن فػػص الم ػػي ))ايخػػسصأأ .. اللػاس امكػػف أف ُالب ػػر ا هػن بكممػػي الاحػػدة تحوػػرهن
 .أ132)أ..أ131)مف ماللهـ ) وحت اللىؿأ إذا خموته مف امله

لػػم أوػػمهن كمػػن فلػػؿ ا ػػد حدا ػػه اػػف مىػػمه تلػػنلم بلظػػاـ مػػدر الالاػػد الكممػػي ا
چپپٹٹٹچفػػص ماللػػه تلػػنلم  ،أ)ال بػػص 

بػػاف أوػػؿ )اللمػػرأ مػػن س )الأوػػمه ضػػـ  ،أ133)
 :الماػػػػػػػؿ ،البقن ػػػػػػػؾ: المل ػػػػػػػنه ،اللػػػػػػػاف مػػػػػػػف اللمػػػػػػػر اللك هػػػػػػػن فتحػػػػػػػت لك ػػػػػػػرة ايىػػػػػػػتلمنؿ

 . أ135)أ..أ134)الحانتؾ
 ػد اىػتفهنمه اػف فل ،الاىتاهد بنلالر فص التم اؿ لتالضاح مل ػم مػف الملػن ص

چڍڇ ڇ ڑ ڑ ڇ  ڇ ڍ  ڍ ڈ ڈ ڌچ ماللػػه ىػػبحن ه
 :،  ػػـ مػػنؿ ىػػبحن ه بلػػُد اػػف الرىػػؿأ136)

چچچچچڃ   ڦ ڦڦڦ ڤڤڤ ٹڤچ
)فس ااكؿ اماؾ لفظي اللػالد الا هػن  منؿ القنضص: أ137)

فقػد تػ تص هػذه المفظػي مػف كػسـ . تقتضص أ هـ إ من الالدالف الم مػن كػن ال فاػه مػف ممػتهـ
كمن جنء فص حداث الجه مااف اػندالا ، بمل م الوارالرة ،بتداءاللرب ل ار من لاس له ا

 : أ139)الم مه مالؿ الانار. ، اللـ اكال الا مبُؿ كذلؾأ138)ُحَمَمن
              تماااك المكاااارم  قعباااان لياااا مااان لااابن

               .(140)(شاااايبا بماااااءب فعااااادا بعااااد  أبااااوا   ف
 ف

مػف ذلػؾ مػن با ػه  ،رالاهػنأمن بنل ىبي لمقضػنان البسغاػي فقػد تطػرؽ الػم بلػض ف
 ڦ ٱڦچذكػػػػػر ماللػػػػػه ىػػػػػبحن ه  أ)فامػػػػػن تضػػػػػم ته ىػػػػػالرة الفػػػػػتح مػػػػػف كرامػػػػػنت ال بػػػػػص 

چڦڦپ
))اػد ار فػالؽ أاػداهـأأ . أي إ من ابػنالالف ار ببالػتهـ أاػنؾ بالي الرضالاف. ،أ141)

الهػذه اىػتلنرات . اقػده :الماػؿ. م تػه: الماػؿ.  الابػه: الماػؿ. ماؿ مػالة ار. اراد ا د البالي
المد اكالف مػف . أ)الاظـ ا ف المبنَاع  ،الت كاد للقد بالتهـ إانه. فص الكسـ التج اس

چڤپٹٹٹٹ  پپ ڦڦ ڦڦ ٱچهذا مالله تلنلم 
ف كنف ايالؿ فص المجنز. أ142) الهذا فص  ،الا 

المدرتػػه  ،الرماػػه ،الهػػال خػػنلؽ فلمػػه ،يف القنتػػؿ الالرامػػص بنلحقاقػػي هػػال ار. بػػنب الحقاقػػي
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حتػم لػـ  ،تمػؾ الرماػي حاػث الوػمت الباػر تالوػاؿ الي ه لاس فص مدرة ،الماا ته ،اماه
 . أ143)أالكذلؾ متؿ المس كي لهـ حقاقي ،ابؽ م هـ مف لـ تمأل اا ه
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 املثحث الثالث
 هثاحث علٌم القزآى

 يف كتاتو )الشفا(
 

 أدــباب النـزول :المطلب األول
     

 الػراءات الػرآنيظ :المطلب الثاني
   

 المكـي والمـدنــي: المطلب الثالث
 

 اإلرـجاز الػرآنـي: المطلب الرابع
 

 التغديراإلذاري :المطالب الخامس



 
 

   

 

 
 الػاضي رياض مغدرا 

 

 م. د. احدان طه يادين 
  2011آذار   (6) ددــالط

  012 

 

 جمهة آداب انفزاهيدي

 املطلة األًل
 أسثاب النشًل

اػػنلب القنضػػص ااػػنض بلػػض مالضػػالانته التػػص ت ناللهػػن فػػص كتنبػػه )الاػػفنأ فػػص 
ضػالء مػن اىػػت بطه مػف اآلاػػنت القرآ اػي مىػتلا ن بىػػبب ال ػزالؿ ػ إف الجػػد ػ الهػال مػػ هب 

فملرفػػػي  ،الايبتلػػػند ا ػػػه تلىػػػؼ فػػػص التفىػػػار، رافوػػػحاح ملػػػرالؼ ا ػػػد انمػػػي المفىػػػ
الالاملػػي التػػص  ػػزؿ فػػص حقهػػن  ػػص مرآ ػػص الملرفػػي خمفاتهػػن انمػػؿ مىػػناد فػػص فهػػـ ذلػػؾ 

 . ال ص
 ې   ۉ ۉ ڭې ڭ ۓڭڭچفل ػػػػد إىتاػػػػهنده بقاللػػػػه تلػػػػنلم  :الفامػػػن اػػػػ تص باػػػػنف ذلػػػػؾ

چېٴۇۋۋۅ
: أ))مػنؿ امػص  اارح القنضص هذا الػ ص ذاكػرا ىػبب ال ػزالؿ فاقػالؿ: أ144)

إ ػػػػػن ال  كػػػػػذبؾ اللكػػػػػف  كػػػػػذب بمػػػػػن ج ػػػػػت بػػػػػه فػػػػػ  زؿ ار  :أ)نؿ أبػػػػػال جهػػػػػؿ لم بػػػػػص مػػػػػ
لّمػػن كذبػػه مالمػػه حػػزف فجػػنءه جبراػػؿ  أ)أف ال بػػص : الرالي. أ145)اآلاػػي چۉۉېچتلػػنلم

. إ هػػـ الممػػالف ا ػػؾ وػػندؽ :كػػذب ص مػػالمص. مػػنؿ: مػػنؿ؟ مػػن احز ػػؾ اماػػه الىػػسـ فقػػنؿ:
 . أ146)أف  زؿ ار تلنلم اآلاي

ف تلػددت تمػؾ ايمػالاؿ لقاللػه الاىتلرض ايمالاؿ ال  الرالااػنت باػ ف  ػزالؿ اآلاػي الا 
چىىىىىىىىىچتلنلم

اذكر ايمالاؿ الالاردة فاهن فاقالؿ )ماؿ  زلت اآلاي  ،أ147)
 :انمحمػػد انمحمػػد.. ف ػػنَداله أ)أتػػالا ال بػص . .أ148)الماػؿ فػػص غاػػرهـ. فػص الفػػد ب ػػص تمػػاـ

الماػؿ  زلػت اآلاػي . لقمالفالالوفهـ ب ف أك رهـ الا، فذمهـ ار تلنلم بنلجهؿ. أخرج الا ن
الاخػػتسؼ جػػرى  أ)اياللػػم فػػص محػػنالرة كن ػػت بػػاف أبػػص بكػػر الامػػر بػػاف اػػدي ال بػػص 

 . أ149)با همن حتم ارتفلت أوالاتهمن
فص مفنخرة ب ػص  أ) زلت فص  نبت بف ماس بف اّمنس خطاب ال بص  :الماؿ

فػص م زلػه  فممػن  زلػت هػذه اآلاػي أمػنـ. فكنف ارفػع وػالته ...ذ اه ومـالكنف فص أُ  ،تماـ
لقػػد خاػػات أف  ،اػػن  بػػص ار فقػػنؿ: أ) ػػـ أتػػم ال بػػص .. الخاػػص أف اكػػالف حػػبط اممػػه
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فقػػػنؿ ال بػػػص . الأ ػػػن امػػػرؤ جهاػػػر الوػػػالت .. هن ػػػن ار أف  جهػػػر بػػػنلقالؿ ..أكػػػالف همكػػػتُ 
(فقتػػؿ اػػاـل  ..أمػػن ترضػػم أف تلػػاش حماػػدا التُقتػػؿ اػػهادا التػػدخؿ الج ػػي ..ان نبػػت: أ

 . أ151)أأ150)الامنمي
فل د ذكره لملركي بػدر ، بب ال زالؿ ت اادا لمن اىتلرضه مف مل مالاىتاهد بى

 ى ى ى ىېچالمػػػن الرد فػػػص القػػػرآف باػػػ  هن بػػػّاف مػػػن جػػػنء مػػػف مل ػػػم فػػػص ماللػػػه تلػػػنلم 

چىىىىى
التجػػػر د غرضػػػه للػػػرض  ،الخطػػػنب لمػػػف أراد ذلػػػؾ مػػػ هـ)الهػػػال أف  ،أ152)

َي أوػػحنبه بػػؿ مػػد الال ِاْمَاػػ أ)اللػػاس المػػراد بهػػذا ال بػػص . الػػد ان الحػػده الاإلىػػتك نر م هػػن
)أ هن  زلت حاف ا هػـز الماػركالف اػالـ بػدر الااػت ؿ ال ػنس بنلَىػَمب  :رالي اف الضحنؾ

 . أ153)أالجمع ال  ن ـ اف القتنؿ حتم خاص امرأف الطؼ اماهـ اللدالأ
مف ذلؾ من ذكره  ،الاالرد أحان ن مل م الرالااي فص ىبب ال زالؿ دالف ذكر الراالي

ماللػه تلػنلم  ،المػن اتلػاف لػه أ) مف الحقالؽ لم بػصفامن اجب : فص مقدمي القىـ الرابع
چۋۋ ٴۇ ې ېۉۉ ڭڭڭڭېچفػػص تحػػراـ التلػػراض لػػه 

)الذلػػؾ اف الاهػػالد كػػن الا  :فاقػػالؿ أ154)
الالّرضػػالف بنلكممػػي اراػػدالف  ،أي َأْرِا ػػن ىػػملؾ الاىػػمع م ػػن ،أ اػػن محمػػدأاقاللػػالف ))راا ػػن

 . أ155)أالرُّاال ي
غنت الػػالاردة فػػص هػػذا اللػػـ اكتػػؼ القنضػػص ااػػنض بػػذكر المل ػػم بػػؿ بػػّاف المىػػال 

المطػػع الذرالػػي ب هػػص المػػؤم اف ا هػػن ، ال هػػص فقػػنؿ ) هػػم ار المػػؤم اف اػػف التاػػباه بهػػـ
ػػػَؿ بهػػن الكػػػنفر الالم ػػنفؽ الػػػم ىػػبه الايىػػػتهزاء بػػه بػػؿ لمػػػن فاهػػن مػػػف )الماػػػؿ  ..لػػ س َاَتالو 

)بػؿ لمػػن فاهػن مػف ممػػي  :ي هػن ا ػػد الاهػالد بمل ػم إىػػمع الىػملتأ الماػؿ ،ماػنركي المفػظ
 هػػػن فػػػص ل ػػػي اي وػػػنر بمل ػػػم )إرَا ػػػن ي ،التلظامػػػه أ)الاػػػدـ تػػػالمار ال بػػػص  ،يدبا

الاجب  أ)الهال  ..إذ مضم ه أ هـ ال اراال ه إال براناته لهـ ..ف هالا اف ذلؾ أ رَاؾ
 . أ156)أالراناي بكؿ حنؿأ
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ب ػػػنءا امػػػم مػػػن تقػػػدـ ذكػػػره فػػػحف القنضػػػص ااػػػنض اىػػػتلاف ب ىػػػبنب ال ػػػزالؿ فػػػص 
الالامتـز فػص ذكػره لمرالااػنت بمػ هب الاحػد فقػد ال الػزال  ،آ ايتالضاح مل م ال والص القر 

البػذكر  ػص الرالااػي تػنرة  ،البذكر الراالي تنرة أخػرى ،الرالااي الم أوحنبهن تنرة إختونرا
 . أخرى البذكر مل م الرالااي تنرة

 املطلة الثاني
 القزاءات القزآنية

ف أ مي القّراء ا م المفىرالف بنلقراءات القرآ اي الهص )مذهب اذهب الاه إمنـ م
ىالاء أكن ت ، مع إتفنؽ الرالاانت الالطرؽ ا ه، مخنلفن به غاره فص ال طؽ بنلقرآف الكراـ

المد إهتـ القنضص بنلقراءات  ،أ157)أهذه المخنلفي فص  طؽ الحرالؼ أـ فص  طؽ ها نتهن
 . القرآ اي ا د ارحه لمن اذكر مف آانت القرآف الكراـ

مػف  ،فص موي مراـ اماهػن الىػسـ بلػد الالدتهػنمف ذلؾ ذكره مراءة )َمْف َتحَتهنأ 
چىىىىىىىىىىچماللػػه تلػػػنلم

، أ159)أت )َمػػػف َتحَتهػػػنأ)ِمف تحِتهػػنأ مػػػر فػػػػ، أ158)
 .أ160)اف الم ندي هال ااىم اماه الىسـ: امم مالؿ مف منؿ

المػرأ  ،المد ىػالغ القنضػص لػبلض القػراءات القرآ اػي مجػصء بلضػهن امػم الجهػاف
  ى  ى ىچمػف ذلػؾ مػنالرد فػص ماللػه تلػنلم  ،ال بتتن فػص الموػحؼ ،بهمن ملن الجمهالر

چ. . ى ى
 . أ162)مرأت )ُ ْ ِاُرهنأ أ161)

خوالون إذا خنلفت أوس مف  أ163)الاحرص القنضص امم ذكر القراءة الانذة
 فاضلفه الاػرد اماػه ب دلػي ،اللقادة ايىسماي كت زاه اي بانء الالمس كي الاومتهـ

مػػػػنرالت الػػػػالاردة فػػػػص ماللػػػػه ففػػػػص موػػػػي هػػػػنرالت ال  ،ملتبػػػػرة  قماػػػػي م هػػػػن الاقماػػػػي
چ..چچ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ..چ

 ،بػػػاف أ ػػػػه اختمػػػػؼ فاهمػػػػن ،أ164)
القػػراءة )َمَمَكػػافأ أـ ؟ الهػػؿ أـ ال؟ الهػػؿ همػػن المػػراد بػػنلممكاف هػػؿ همػػن ممكػػنف أـ ا ىػػانف

 ؟)َمِمَكافأ
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الضح القنضص أ همن اقالالف لمف جنء اطمب بلمـ الىحر ب ف التفلمالا كػذا فح ػه 
فلػػػؿ  :فلمػػػم هػػػذا. فػػػس تكفػػػرالا. الال تتخامػػػالا بكػػػذا فن ػػػه ىػػػحر ،رؽ بػػػاف المػػػرء الزالجػػػهافػػػ

 . الهص ل ارهمن فت ي ..التورفهمن فامن أمرا به لاس بملواي ،الممكاف طناي
همػػن جبراػػػؿ الماكن اػػؿ : بػػنلجر مػػالؿ مكػػص أ)المِمكػػاف)الاىترىػػؿ مػػن س اف مػػراءة 

 ٹٹڤچ  فػػص ذلػػؾػمامنف ف كػػذبهـ ارداػػم الاهػػالد اماهمػػن المجػػصء بػػه كمػػن اداػػػػالا امػػم ىػػ

چٹ ٹ ٹ ٿٿ ڤڤڤٿٿ
)هػػنرالت المػػنرالت  :مػػنؿ الحىػػف، همػػن رجػػسف تلممػػنه :، ماػػؿأ165)
التكػالف )مػنأ إاجنبػن  ،بكىػر الػسـ أالمػرأ )المػن ُأ ػزؿ امػم المِمكػاف أامجنف مف أهؿ بنبػؿ

)الممكػنف همػن  :اللك ػه مػنؿ ،بكىػر الػسـ أ166)الكذلؾ مػراءة ابػد الػرحمف أبػزى ،امم هذا
الماػؿ كن ػن ممكػاف مػف ب ػص اىػر اؿ  ..التكػالف )مػنأ  فاػن امػم مػن تقػدـ ..االالد الىمامنفأد

  ..فمىخهمن ار
فمحمؿ اآلاي امم تقدار أبص  ،، الالقراءة بكىر السـ انذةأ167)حكنه الىمرم دي

 .. الاطهرهـ تطهارا ..الاذهب الرجس ا هـ ،ُاَ ّزه المس كي ..محمد مكص حىف
چٹچالمد الوفهـ ار ب  هـ 

چڑڇچال أ168)
چ ى ىى   ىىچال أ169)

 . أ170)
المػػػف خػػػّزاف ، موػػػي ابمػػػاس الأ ػػػه كػػػنف مػػػف المس كػػػي الر اىػػػن فػػػاهـ: المناذكرال ػػػه

چھھھچالم آخر منحكاله الأ ػه اىػت  نه مػف المس كػي بقاللػه  ..الج ي
الهػذا أاضػن لػـ  ،أ171)

 . أ172)أ..بؿ ايك ر ا فالف ذلؾ ،اتفؽ اماه
ف لػػػـ تخػػػنلؼ أوػػػس مػػػف مبا ػػػن امػػػي  ،أوػػػالؿ اللقاػػػدة الاػػػذكر القػػػراءة الاػػػنذة الا 

چۅۋ ېۉۉېېۋچمف ذلؾ من ذكره بلد مالله تلنلم  ،اذالذهن
مف مراءة اػنذة بلػد أف  أ173)

 ،الذكػػػػر ب  هػػػػن مػػػراءة اػػػػنذة الال اقػػػػرأ بػػػػه اآلف ،الهػػػػص )الهػػػال أٌب لهػػػػـأ ،بػػػاف مل ػػػػم اآلاػػػػي
 . أ174)لمخنلفته الموحؼ المبنرؾ

 املطلة الثالث
 املكي ًاملذني
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ذكػػػر المكػػػص فػػػص تفنىػػػارهـ ا ػػػد بدااػػػي الىػػػالرة ذهػػػب ك اػػػر مػػػف المفىػػػراف الػػػم 
فاقػػالؿ أحػػدهـ فػػص ىػػالرة الطػػالر مػػ س: )تفىػػار ىػػالرة الطػػالر مكاػػي الآاهػػن تىػػع  ،القرآ اػػي

أمن القنضػص ااػنض فمػـ اكػف كتنبػه )الاػفنأ مخووػن لتفىػار القػرآف الكػراـ  ،الأربلالفأ
 د المفىراف بؿ كنف فص الىارة ال بالاي   لذلؾ ال  جد اهتمنمه الاضحن كمن هال الحنؿ ا

ػػػ فػػص بدااػػي الىػػالرة ػ يخػػتسؼ الم هجاػػي فػػص الطػػرح بػػاف المػػندتاف إال بلػػد مراءتػػه مػػراءة 
 . إىتقرا اي

إف مف اقػرأ هػذا الكتػنب اجػد أف مؤلفػه ا ػم بػذكر المكػص الالمػد ص ا ػد اػرحه 
 ى ىىچ أ)فل ػػػػد ذكػػػػره ماللػػػه تلػػػػنلم فػػػػص حػػػػؽ رىػػػػالله  ،ل اػػػنت القرآ اػػػػي المبنركػػػػي

چىىى
مػف مكػي البقػص فاهػن  أ) فممػن خػرج ال بػص ،أي من ك ػت بمكػي) :اقالؿ ،أ175)

چى ى ى ى ىىچ :مف بقص مف المؤم اف  زؿ
 فممن هنجػر المؤم الف  زلت: ...أ176)

چڦ ڦڦ ٱڦچ
الدرأتػػه اللػػذاب اػػف أهػػؿ  أ)مػػن ُاظهػػر مكن تػػه  الهػػذا مػػف أبػػاف ...أ177)

بهـ ار فممػن خمػت مكػي مػ هـ اػذ ،مكي بىبب كال ه  ـ كالف أوػحنبه بلػده بػاف أظهػرهـ
 . أ178)أ...الغمبتهـ إانهـ ،بتىماط المؤم اف اماهـ

لـ اكتػؼ القنضػص بػذكر كػالف اآلاػي أال الىػالرة مكاػي أال مد اػي بػؿ اػرجح مل ػم 
مػف  )البمدأفقد ارض ايمالاؿ فص المػراد بػػ ،مف الملن ص مىت دا امم زمنف  زالؿ الىالرة

چڃڃڃچ.چچچچچماللػػه تلػػنلم 
 هـ مػػف ذهػػب فمػػ هـ مػػف ذهػػب الػػم أ ػػه مكػػي، المػػ ،أ179)

الػم الىػالرة  ارض القنضص المل ااف فص اآلاي  ـ رجح أحدهمن مىت دا ،الم أ ه المدا ي
الماػػؿ )الأ . حكػػنه مكػػص. ))الأمىػػـأ بػػه إذا لػػـ تكػػف فاػػه بلػػد خرالجػػؾ م ػػه: ذاتهػػن فاقػػالؿ

.  امم التفىاراف. أي أمىـ به الأ ت به انمحمد )حسؿأ أال )حؿأ لؾ منفلمت فاه. زا دة
أي  حمػػؼ لػػؾ بهػػذا البمػػد الػػذي  :أ180)المػػنؿ الالاىػػطص. ا ػػد هػػؤالء مكػػي بمدأالالمػػراد بػػػ)ال

يف الىػػالرة مكاػػي  ،الايالؿ أوػػح. ال ػػص المدا ػػي، اػػرفته بمكن ػػؾ فاػػه حاػػن الببركتػػؾ ماتػػن
چڃڃچچالمنبلده اوححه مالله تلنلم 

 . أ182)أأ181)
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 املطلة الزاتع
 األعجاس القزآني

الذاف تكممالا فػص مضػاي الد القنضص اانض مف اممنء القرف الىندس الهجري 
فقد ، الغارهـ ..مع غاره مف اللممنء أم نؿ ابف اطاي الالزمخاري ،إاجنز القرآف الكراـ

لك ػػػه حوػػػر  ،ذكػػػر فػػػص كتنبػػػه )الاػػػفنأ أمػػػالرا ك اػػػرة ممػػػن اػػػده الػػػبلض الجالهػػػن ل اجػػػنز
 : أ183)هص اإلاجنز مف جهي ضبط أ الااه فص أربلي الجاله

البسغتػه الخنرمػػي اػندة اللػػرب. ، إاجػنزهالفوػنحي الجػػاله ، الالتػػألـ كممػه، حىػف ت لافػه -1
الا مف البسغي الالحكـ  ..الفرىنف الكسـ ،الذلؾ أ هـ كن الا أربنب هذا الا ف مد خوُّ
المػف  ،الأالتالا مف درااي المىنف من لـ ُاؤت إ ىنف ،من لـ اخص به غارهـ مف ايمـ

اػػػزة فوػػؿ الخطػػنب مػػن اقّاػػػد ايلبػػنب، جلػػؿ ار لهػػـ ذلػػػؾ طبلػػًن الِخمقػػًي، الفػػاهـ غر 
 .. المالة

وػػالرة  ظمػػه اللجاػػب الايىػػمالب ال راػػب المخػػنلؼ يىػػنلاب كػػسـ اللػػرب الم ػػنهب  -2
 ..الالمفػػت مقػػنطع آاػػه الا تهػػت فالاوػػؿ كممنتػػه إلاػػه ،ال  رهػػن الػػذي جػػنء اماػػه  ظمهػػن

الالاىتطنع أحد ممن مي اصء فاه م ه بؿ حػنرت  ..اللـ االجد مبمه الال بلده  ظار له
 ..اللػػـ اهتػػدالا الػػم م مػه فػػص جػػ س كسمهػػـ ..التػػدلهت دال ػػه أحسمهػـ ..فاػه اقػػاللهـ

 .. أال الر ،أال رجز ،أالىجع ،أال  ظـ ،مف   ر
من ا طالى اماه مف ايخبنر بنلم ابنت المف لـ اكػف اللػـ اقػع كمػن الرد امػم الالجػه  -3

چۉ ۉ  ېې  ٴۇ  ۋ ېچ كقالله تلنلم . الذي أخبر
 . أ184)

ا ع الػػدا رة ممػػن كػػنف ال مػػن أ ب  ػػن بػػه مػػف أخبػػنر القػػرالف الىػػنلفي الايمػػـ البن ػػدة الالاػػر  -4
المـ م ه القوي الالاحدة إال الفذ مف أحبنر أهؿ الكتػنب الػذي مطػع امػره فػص تلمػـ 

 ذلؾ.
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الابدالا فص ضالء ارض هذه الالجاله أف القنضص اانض متفػؽ مػع مػن ذكػره أبػال 
فقػػد جلمػػالا تمػػؾ الالجػػاله مػػف ، هػػػأ الأوػػحنبه فػػص الجػػاله اإلاجػػنز403بكػػر البػػنمس ص )ت
ػ  ظمػه البػداعأ.، 3. ػ االخبنر اف ايمـ المنضاي2. بنر ال ابػ أخ1)جهنت  سث هص

الكػػنف الالجػػه ال نلػػث ) ظمػػه البػػداعأ هػػال الالجػػه الػػذي أطػػنؿ البػػنمس ص اػػرحه التالضػػاحه 
، الهذا ال ظـ ام ؿ الالجه ايالؿ الال ن ص ا د أ185)البانف ملن اه فص كتنبه )ااجنز القرآفأ

 . القنضص اانض
كػػر أضػػنؼ الجالهػػن  س ػػي أخػػرى بّا هػػن فػػص البلػػد حوػػره الجػػاله اإلاجػػنز فامػػن ذ

 : الهص أ186)إاجنزه مف غار تمؾ الالجاله
اسمهػػـ أ هػػـ الا فمال هػػنمػػاـل فػػص مضػػنان ذكرتهػػن آاػػنت با ػػنت تلجاػػز - أ ، فمػػن فلمػػالا ، الا 

  ڤ ڤ ٹڤ ٹٹ ٹ پ پپ ڦپ ٱڦڦڦچ، كقاللػػػػه تلػػػػنلم لماهػػػػالد: اللػػػػـ اقػػػػدرالا امػػػػم ذلػػػػؾ

چڤ
بػػؿ كػػن الا ، مػػـ اتمّ ػػه أحػػد مػػ هـف، ، بػػّاف ىػػبحن ه أ هػػـ الاتم ػػالف المػػالت أبػػداأ187)

 .ف بتت بذلؾ الملجزة، مدرالاص لال امم تكذابه أحر 
 الالهابػػي التػػص تلتػػراهـ ،الرالاػػي التػػص تمحػػؽ ممػػالب ىػػنملاه الاىػػمناهـ ا ػػد ىػػمناه - ب

 . ا د تسالته لقالة حنله الأ نمي خطره
 . مع تكفؿ ار تلنلم بحفظه ..كالف القرآف آاي بنماي التلدـ من بقاي الد ان -ج

اله ػػػنؾ الجػػػاله أخػػػرى ذكرهػػػن  ،ذه هػػػص الجػػػاله اإلاجػػػنز ا ػػػد القنضػػػص ااػػػنضهػػػ
الهػػػص أمػػػالر  أ188)ذكػػػر بلضػػػهن فػػػص كتنبػػػه )الاػػػفنأ ،جمناػػػي مػػػف اي مػػػي المقمػػػدي ايمػػػي

 . الالنرض القنضص فص أف تكالف الجالهن أخرى لألاجنز
 املطلة اخلاهس
 التفسري اإلشاري

اقػػاـل  مػػث ، ًن مالامػػنً ُاػػذكر أف القنضػػص ااػػنض كػػنف انلمػػًن اػػنمًس مجتهػػدًا وػػالام
متػدا ًن  ،لـ اترؾ ذلؾ مط امم أاي حنؿ حتم ا مب اماػه، الماؿ ايخار لجزء مف القرآف

الكػنف  ،الىػارهـ مك رًا مف ذكػر أخبػنرهـ أ189)متالاضلَن متاراًن محبًن لمونلحاف ،متالرانً 
لبػن المػد كػنف اتبػع أمػالاؿ الوػحنبي الالتػنبلاف غن، مك رًا مف ذكر أمالاؿ الوالفاي الأخبنرهـ
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الممػف  ،الا قػؿ اػف ك اػر مػف أهػؿ الوػالفاي الماػناخهـ ،بنل قؿ ا هـ فػص مالاضػع ك اػرة
الأبػػػػػػػالبكر  ،أ191)الالج اػػػػػػد الب ػػػػػػػدادي، أ190) قػػػػػػؿ اػػػػػػػ هـ: ىػػػػػػػهؿ بػػػػػػف ابػػػػػػػد ار الُتىػػػػػػػَتري

 . الغارهـ ...أ193)الأبالابد الرحمف الىممص، أ192)الالاىطص
 اللمتالضػػاح البػػد مػػف ذكػػر م ػػنؿ امػػم ذلػػؾ الهػػال مػػن  قمػػه ا ػػد اػػرحه لقػػالؿ ار

 ى  ى  ىۋۅۅ ىىې ې  ې  ې  ٴۇۋ  ې ې    ۉ ۉ ڭڭې ۓڭ ےےۓھ ہھھھچ تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلم:

چىڈییڈى ىى ى ىىىىىى ىى ى  ىى
مػػػػػػػػػػػػنؿ كلػػػػػػػػػػػػب ) فاقػػػػػػػػػػػػالؿ: ،أ194)
)م ػؿ  ػالرهأ أي  ػالر محمػد ، أ)ايحبنر الابف جبار: المػراد بػنل الر ال ػن ص ه ػن محمػد 

(ػػـ مػػنؿ: . ار هػػندي أهػػؿ الىػػمالات الايرض :، المػػنؿ ىػػهؿ بػػف ابػػد ار: المل ػػمأ 
الأراد  ...)كماػػػػكنةأ وػػػػفتهن كػػػػذا ،م ػػػػؿ  ػػػػالر محمػػػػد إذ كػػػػنف مىػػػػتالدان فػػػػص ايوػػػػسب

أي ك  ػػػه كالكػػػب دري لمػػػػن فاػػػه مػػػف ايامػػػػنف  ...)الزجنجػػػيأ وػػػػدره ،)الموبنحأ ممبػػػهبػػػػ
الضػػرب الم ػػؿ . الالحكمػػي )االمػػد مػػف اػػجرة مبنركػػيأ أي مػػف  ػػالر إبػػراهاـ اماػػه الىػػسـ

  .أ195)أ...بنلاجرة المبنركي
اإلاػنري هػال )ت الاػؿ آاػنت القػرآف الكػراـ امػم خػسؼ مػن اظهػر م هػػن  الالتفىػار

الامكػػف التطباػػؽ با هػػن البػػاف الظػػالاهر  ،بمقتضػػم إاػػنرات خفاػػي تظهػػر يربػػنب الىػػمالؾ
 :أ197)المد الضع اللممنء ارالطن لقبالؿ هذا التفىار الهص ،أ196)المرادةأ

 . أف ال اكالف م نفان لمظنهر مف ال ظـ القرآ ص الكراـ -1
 . نهد اراص اؤادهأف اكالف له ا -2
 . أف ال اكالف له ملنرض اراص أال اقمص -3
 . أال اداص أف التفىار اإلانري هال المراد الحده دالف الظنهر -4

 مػػف ،بلضػػن مػػف تفىػػاراتهـ اإلانراػػػي المػػد  قػػؿ القنضػػص ااػػنض اػػػف الوالفاػػػي
 ڈ ى ىى ى   ىى ىىىچتلنلػػػػػػػػػػػم ذلػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػن ذكػػػػػػػػػػػره اػ ػػػػػػػػػػػد تػلػػػػػػػػػػػرضه لػقاللػػػػػػػػػػػه

چىىىیی
. )فضػػػمه اللظػػػاـأ بػػػػنل بالة )ماػػػؿ: :)الفضػػػؿ اللظػػػػاـأ مػػػنؿ فػػػص مل ػػػم، أ198)

الأانر الالاىطص الػم أ هػن إاػنرة الػم احتمػنؿ الرؤاػي التػص . الماؿ: بمن ىبؽ له فص ايزؿ
 . أ199)لـ احتممهن مالىم اماه الىسـأ
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الال افالت ص أف أذكر فص هذا المطمب أف القنضص اانض ػ رحمه ار تلنلم ػ لـ 
 . بؿ تلرض لهن بقدر محدالد ،نراياك ر مف تمؾ التفىارات اإلا
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 :اخلامتة

 : وفيما يأتي بيان أىميا ،لرج الباحث ببعض النتائج
اف القنضػػػػص ااػػػػنض الاحوػػػػبص الىػػػػبتص المػػػػنلكص هػػػػال أحػػػػد أبػػػػرز الجػػػػاله الم ػػػػرب  -1

، الحروه امم طمب اللمـ ،امتنز بفضن ؿ ك ارة م هن ذكنؤه الحند الفط ته، الفكراي
 . لبندة فكنف انبدا والامن مالامن الران متالاضلنمع التزامه الحبه لم ،الىراي حفظه

إمػنـ المتػه فػص  ،الحػنفظ ،اللسمػي ،فكنف اإلمنـ ،بمغ القنضص اانض م زلي اظامي -2
 ،الالم ػػي ،انمػػن بػػنل حال ،أوػػاللان ،فقاهػػن ،انلمػػن بنلتفىػػار الامالمػػه ،الحػػداث الامالمػػه

  .بوارا بنيحكنـ لمذهب اإلمنـ منلؾ ،الأ ىنبهـ ،الكسـ اللرب الأانمهـ
فمػـ  ،لػاس كتنبػن فػص تفىػار القػرآف الكػراـ أكتنب )الافن بتلراػؼ حقػالؽ الموػطفم -3

لكػػف هػػذا الكتػػنب فػػص  ،ُال ػػر لمقنضػػص مؤلَػػؼ مىػػتقؿ فػػص تفىػػار كتػػنب ار تلػػنلم
الذلػؾ فػص ضػالء فهػـ مؤِلفػه ل اػنت القرآ اػي  ،الهال غ ص فص التفىػار ،الىارة ال بالاي
 . اىتاهد به م هن ارحن الافانفنلقنضص اذكر اآلاي الاارح من ،التص ذكرهن

ىػػنر القنضػػص ااػػنض امػػم مػػ هب أىػػسفه مػػف اممػػنء ايمػػي فػػص تفىػػار كتػػنب ار  -4
 تلنلم

التفىػػػار  ،إاتمػػػد القنضػػػص فػػػص اػػػرحه ل اػػػنت القرآ اػػػي امػػػم تفىػػػار القػػػرآف بػػػنلقرآف -5
التفىػػار القػػرآف بنلمػػ  الر مػػف أمػػالاؿ الوػػحنبي الالتػػنبلاف المػػف جػػنء  ،القػػرآف بنلىػػ ي

 . لن التفىار القرآف بمن الردفص ل ي اللربجما أ)بلدهـ 
لـ تكف مهمي القنضص فػص كتنبػه )الاػفنأ  قػؿ أمػالاؿ اللممػنء مػف المفىػراف الغاػرهـ  -6

بػػؿ كن ػػت جهػػالده ظػػنهرة فػػص ضػػالء متنبلتػػه لمختمػػؼ التػػ الاست الايمػػالاؿ  ،فحىػػب
الفػػػص ضػػػالء ترجاحنتػػػه التػػػص ذكرهػػػن باػػػكؿ اػػػدؿ امػػػم إحنطػػػي كباػػػرة  ،الالػػػرد اماهػػػن
 . اـل الاراايبمختمؼ اللم
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أىػػبنب  :مػػف ذلػػؾ ،ا ػػم القنضػػص بمىػػن ؿ امػػاـل القػػرآف فػػص اػػرحه ل اػػنت القرآ اػػي -7
 ... اإلاجنز القرآ ص ،المكص الالمد ص ،القراءات القرآ اي التالجاههن ،ال زالؿ

المػػد كػػنف  ،تكمػػـ القنضػػص فػػص مىػػ لي الجػػاله إاجػػنز القػػرآف الكػػراـ فػػص كتنبػػه )الاػػفنأ -8
 . س ص الأوحنبه فص تمؾ الالجالهمراب الرؤى مف رأي أبص بكر البنم

وآخز دعىاوا أن ، واهلل تعاىل أسأل أن جيعم هذا انعمم خانصاً نىجهه انكزيم

وصهى اهلل وسهم وبارك عهى سيدوا حممد وعهى آنه  ،احلمد هلل رب انعاملني

 . وصحبه أمجعني
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 :اهلٌاهش
                                                      

الالملجػػػـ فػػػص أوػػػحنب القنضػػػص ، 3/407ذاب اال ىػػػنب، ا ظػػػر: المبػػػنب فػػػص تهػػػ أ1)
، اػػذرات الػػذهب فػػص 213-20/212، الىػػار أاػػسـ ال ػػبسء، 494الوػػدفص، ص

 .4/138أخبنر مف ذهب، 
الاػػذرات الػػذهب  ، 168ص، ا ظػػر: الػػدابنج المػػذهب فػػص ملرفػػي أااػػنف المػػذهب أ2)

 .12/225، الالبدااي الال هناي، 4/138
 .37لم رب صا ظر: القنضص اانض انلـ ا أ3)
،  قس اف كتنب )التلراػؼ بنلقنضػص ااػنض، لاللػده محمػد، 37المودر  فىه ص أ4)

 أ.5ص
، الالقنضػص ااػنض 496-494ا ظر: الملجـ فص أوحنب القنضػص الوػدفص ص أ5)

 .76انلـ الم رب ص
 .4/139اذرات الذهب فص أخبنر مف ذهب أ 6)
 .168ا ظر: الدابنج المذهب صأ 7)
، الال جػػػػػاـل الزاهػػػػػرة فػػػػػص ممػػػػػالؾ موػػػػػر 171ػػػػػػ168ذهب، ص ا ظػػػػػر: الػػػػػدابنج المػػػػػأ 8)

 .12/225، الالبدااي الال هناي 286ػ5/285الالقنهرة، 
 .12/225، الالبدااي الال هناي 169ا ظر: الدابنج المذهب صأ 9)
اختانر هؤالء الاالخ كنف تبلن لمكنف ايخذ ا هـ، فم هـ مف أخذ ا ه فص ىبتي، أ 10)

 الم هـ فص ااباماي.الم هـ فص مرطبي، الم هـ فص مرىاي، 
 .15-10ال  اي، صأ 11)
 .24المودر  فىه صأ 12)
 .111-110المودر  فىه ص أ 13)
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 .75ا ظر: المودر  فىه أ 14)
 .99ا ظر: المودر  فىه أ 15)
، الالقنضػػػػػػص ااػػػػػػنض الجهػػػػػػالده فػػػػػػص اممػػػػػػص الحػػػػػػداث 47الػػػػػػدابنج المػػػػػػذهب صأ 16)

 .170-169ص
 .172-171القنضص اانض الجهالده فص اممص الحداث صأ 17)
 .172المودر  فىه صأ 18)
 .50الدابنج المذهب ص أ 19)
 .1/78مقدمي كتنب: إكمنؿ الملمـ بفالا د مىمـ، أ 20)
، الالقنضػػػػػػص ااػػػػػػنض اػػػػػػنلـ الم ػػػػػػرب ص 169ا ظػػػػػػر: الػػػػػػدابنج المػػػػػػذهب ص أ 21)

 .168ػ167
 .165ػ161، الالقنضص اانض انلـ الم رب 4/138ا ظر: اذرات الذهب أ 22)
 .6/307تنراخ ابف خمدالف، أ 23)
 .2/115ا ظر: ايىتقون يخبنر دالؿ الم رب ايموم  أ24)
 .1/23ا ظر: إكمنؿ الملمـ أ 25)
 .171ا ظر: الدابنج المذهب ص أ 26)
 .134ػ 2/133الافن بتلراؼ حقالؽ الموطفم، أ 27)
 .308الملجـ فص أوحنب القنضص الودفص ص أ 28)
 .170الدابنج المذهب ص أ 29)
 .214/ 20ىار أاسـ ال بسء أ 30)
، الكاػػػػػػؼ الظ ػػػػػػالف 5/286، الال جػػػػػػاـل الزاهػػػػػػرة 170ظػػػػػػر: الػػػػػػدابنج المػػػػػػذهب ا أ 31)

1/158. 
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، الكاػؼ الظ ػالف اػف أىػنمص الكتػب الالف ػالف، 170ا ظر: الدابنج المذهب ص أ 32)
1/493. 

 .20/214، الىار أاسـ ال بسء 5/286ا ظر: ال جاـل الزاهرة أ 33)
 .5/286، الال جاـل الزاهرة 171ا ظر: الدابنج المذهب ص أ 34)
. الالقنضػص ااػنض اػنلـ الم ػرب الامػنـ أهػؿ 8/329ا ظر: الكنمؿ فص التػنراخ  أ 35)

 .16الحداث فص المته  ص
. 214ا ظػػػر: تػػػػنراخ داللتػػػػص المػػػػرابطاف الالمالحػػػداف فػػػػص الاػػػػمنؿ ايفراقػػػػص  ص أ 36)

 .91ػ  90الالقنضص اانض الجهالده فص اممص الحداث رالااي الدرااي، ص
 .231-230حداف، ص ا ظر: تنراخ داللتص المرابطاف الالمال أ 37)
 .235ػ 233ا ظر: المودر  فىه ص أ 38)
 .22ا ظر: القنضص اانض انلـ الم رب صأ 39)
. الالقنضػػػص ااػػػنض 1/196ا ظػػػر: االىتقوػػػن يخبػػػنر دالؿ الم ػػػرب ايموػػػم  أ 40)

 .23-22انلـ الم رب  ص
ا ظػػر: الملجػػػب فػػص تمخػػػاص أخبػػنر الم ػػػرب مػػف لػػػدف فػػتح اي ػػػدلس الػػم آخػػػر أ 41)

 .278صاور المالحداف  
 .2/115ا ظر: االىتقون يخبنر دالؿ الم رب ايموم أ 42)
 .195القنضص اانض الجهالده فص اممص الحداث صأ 43)
 .1/28مقدمي كتنب )الافنأ أ 44)
. الابػدال أف الحمػؼ 155ا ظر: القنضص اانض الجهػالده فػص اممػص الحػداث صأ 45)

 امػػم كتػػنب )الاػػفنأ ػ إف  بتػػت وػػحته ػ لػػـ اكػػف فػػص حاػػنة القنضػػص ااػػنض،
الالحمؼ المقبالؿ ا د أهؿ الى ي الالجمناي اجب أف اكالف بنىـ ار أال وفي مػف 

أ فص الحداث الوػحاح: )إف ار ا هػنكـ أف وفنته ىبحن ه منؿ ىاد ن محمد )
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تحمفالا بألبن كـ فمف كنف حنلفن فماحمؼ بنر أال لاومتأ أخرجػه اإلمػنـ مىػمـ فػص 
 .3/1267، 1646وحاحه برمـ 

 .1/3قرآف اللظاـ ا ظر: تفىار الأ 46)
 .107اال بانء/أ 47)
 .2الجملي/ مف اآلاي أ 48)
 .16المن دة / مف اآلاي أ 49)
 .128التالبي/ مف اآلاي أ 50)
 .1/451الافن أ 51)
 .114اي لنـ/ مف اآلاي أ 52)
 .114اي لنـ/ مف اآلاي أ 53)
 .2/236الافن أ 54)
 .8الت نبف/ مف اآلاي أ 55)
 .158اياراؼ/ مف اآلاي أ 56)
 .13الفتح /أ 57)
 .9/ 2ا ظر: الافن أ 58)
 .113ال ىنء/ مف اآلاي أ 59)
 .151البقرة / مف اآلاي أ 60)
 .1/466ا ظر: الافنأ 61)
 .94اال س/ مف اآلاي أ 62)
 .65الزمر/ مف اآلاي أ 63)
 .109هالد/ مف اآلاي أ 64)
 .59الفرمنف/ مف اآلاي أ 65)
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 .2/234الافن أ 66)
 .29الفتح /أ 67)
 .100ي التالبي / مف اآلاأ 68)
 .18الفتح/ مف اآلاي أ 69)
 .23ايحزاب/ مف اآلاي أ 70)
 .117ػ  2/116الافن أ 71)
 .218القنضص اانض انلـ الم رب ص أ 72)
 .44ىالرة ال حؿ /أ 73)
 .33اي فنؿ /أ 74)
، المػػػنؿ 5/270، الالحػػػداث أخرجػػػه الترمػػػذي فػػػص: ىػػػ ف الترمػػػذي، 1/118الاػػػفن أ 75)

 ا ه: )هذا حداث غرابأ.
 .42آلاي االىؼ/ مف اأ 76)
أ: وػحاح أخرج هذا الحداث ابف حبنف فػص وػحاحه بىػ ده اػف أبػص هراػرة )أ 77)

، المػػػنؿ اػػػلاب اير ػػػؤالط: 14/86، 6206ابػػػف حبػػػنف بترتاػػػب ابػػػف بمبػػػنف، رمػػػـ 
إى نده حىف. الأخرجه الطبرا ص مف حداث ابػف ابػنس ػ رضػص ار ا همػن ػ فػص: 

 .11640، رمـ11/249الملجـ الكبار، 
 .2/388الافن أ 78)
 .2ػ 1القمر /أ 79)
، 3655أخػػرج الحػػداث بهػػذا الىػػ د ايمػػنـ البخػػنري فػػص: وػػحاح البخػػنري، رمػػـ أ 80)

3/1404. 
 .4/2159، 2802أخرج الحداث ايمنـ مىمـ فص: وحاح مىمـ، رمـ أ 81)
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، 2802. الأخػػرج هػػذا الحػػداث ايمػػنـ مىػػمـ فػػص: وػػحاح مىػػمـ، رمػػـ 1القمػػر /أ 82)
3/1404. 

 .422/ 14، 6497ف حبنف فص: وحاح ابف حبنف، رمـ أخرج هذا الحداث ابأ 83)
 .1403/ 3، 3657أخرج هذا الحداث ايمنـ البخنري فص وحاحه، رمـ أ 84)
 .2159، 2801أخرجه ايمنـ مىمـ فص وحاحه، رمـ أ 85)
 .3/1404، 3656أخرجه ايمنـ البخنري فص وحاحه، رمـ أ 86)
 .547ػ 1/546الافن أ 87)
 .79ايىراء /أ 88)
، المػنؿ ا ػه: 9/296، 9696جه ايمنـ أحمد فػص: مىػ د ايمػنـ أحمػد، رمػـ أخر أ 89)

إى نده ضلاؼ يجؿ داالد الزانفري، الالحداث وحاح أخرج أوػمه البخػنري فػص 
.الالحداث فص  ىخي البخنري التص ااتمدهن البنحث 8/399، 4719التفىار رمـ 

 .6/2708، 7002برمـ 
، المػػػنؿ 2/395، 3383حاف، رمػػـ أخرجػػه الحػػنكـ فػػص: المىػػتدرؾ امػػم الوػػحاأ 90)

الأخرجػػػه ايمػػػنـ  ا ػػػه ب  ػػػه )حػػػداث وػػػحاح امػػػم اػػػرط الاػػػاخاف اللػػػـ اخرجػػػنهأ.
، إىػػ نده 12/309، 5723أحمػػد فػػص مىػػ ده، بمفػػظ )ابلػػثأ بػػدؿ )احاػػرأ، رمػػـ 

 وحاح.
 .433ػ  1/418ا ظر: الافن أ 91)
 .1ايىراء/ مف اآلاي أ 92)
 .1ال جـ/أ 93)
 .17ال جـ /أ 94)
 .1/145، 162نـ مىمـ فص وحاحه، رمـ أخرجه ايمأ 95)
 .346ػ1/344ا ظر: الافن أ 96)
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أ، ا ظر: م نهؿ الوفن فص تخراب أحنداػث الاػفن بتلراػؼ حقػالؽ الموػطفم )أ 97)
 .248ص 

الحىاف بف محمد االاظ الر اس الىػنبؽ لقىػـ الدراىػنت ايىػسماي، الر ػاس مىػـ أ 98)
رباػػػي فػػػص أمراكػػػن. القنضػػػص البحػػػالث الالترجمػػػي فػػػص ملهػػػد اللمػػػاـل ايىػػػسماي الالل

 .14اانض انلـ الم رب ص 
 .221ػ  220ا ظر: القنضص اانض انلـ الم رب ص أ 99)
 .82الكهؼ/ مف اآلاي أ 100)
. الأخػرج هػذا اي ػػر االمػنـ القرطبػص فػػص: الجػنمع يحكػنـ القػػرآف، 1/340الاػفن أ 101)

11  /38. 
 .4القمـ/ مف اآلاي أ 102)
ؿ )برضػنهأ، ال)لىػخطهأ بػدؿ )بىػخطهأ فػص: أخرجه الباهقص بمفػظ )لرضػنهأ بػدأ 103)

 .310ػ1/309دال ؿ ال بالة الملرفي أحالاؿ ونحب الارالي، 
أ، رمػػػـ أ 104) ، 8932أخرجػػػه االمػػػنـ أحمػػػد فػػػص مىػػػ ده بمفػػػظ )وػػػنلحأ بػػػدؿ )مكػػػنـر

. اىػػػػ نده وػػػػحاح، الأخرجػػػػه الحػػػػنكـ فػػػػص المىػػػػتدرؾ بهػػػػذا المفػػػػظ أاضػػػػن، 9/56
 ىمـ اللـ اخرجنه.، المنؿ: حداث وحاح امم ارط م2/670، 4221رمـ

. الايمػنـ 5/2291، 5850الحداث أخرجه ايمنـ البخنري فػص وػحاحه، رمػـ أ 105)
 .3/1693، 2150، الرمـ 1/475، 659مىمـ فص وحاحه، رمـ 

 .1/207الافن أ 106)
 .2اال س/ مف اآلاي أ 107)
 .78ػ  1/77الافن أ 108)
 .2ػ  1اس /أ 109)
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القارالا ػػص  ػػـ القرطبػػص،  هػػال اللسمػػي المقػػرىء أبػػال محمػػد مكػػص بػػف أبػػص طنلػػبأ 110)
هػػأ، ا ظػر: 437كنف مف أالااػي اللمػـ مػع الػداف الالىػكا ي الالفهػـ، تػالفص ىػ ي )

 .593ػ  591/ 17ىار أاسـ ال بسء 
أخػػرج هػػذه الرالااػػي اإلمػػنـ الىػػاالطص فػػص: الػػدر الم  ػػالر فػػص التفىػػار بنلمػػ  الر، أ 111)

 .5/551الازاه الم ابف مردالاه اف أبص الطفاؿ، 
 .271/ 2ابد الرحمف الىممص فص: حقن ؽ التفىار، أخرجه ابال أ 112)
 .148/ 22أخرج هذا اي ر اإلمنـ الطبري فص: جنمع البانف، أ 113)
 .148/ 22أخرج هذا اي ر أاضن اإلمنـ الطبري فص: جنمع البانف، أ 114)
 .160ػ 159/ 1أخرج هذاف اي راف اإلمنـ الباهقص فص: دال ؿ ال بالة، أ 115)
 .158/ 1ضن اإلمنـ الباهقص فص: دال ؿ ال بالة، أخرج هذا اي رأاأ 116)
 .89ػ  1/88افن الأ 117)
 .37ايحزاب/ مف اآلاي أ 118)
، الالػػػػػػدر 3/492. التفىػػػػػػار القػػػػػػرآف اللظػػػػػػاـ، 4/386ا ظػػػػػػر: المحررالػػػػػػالجاز، أ 119)

 .615ػ  1/614الم  الر، 
 .37ايحزاب/ مف اآلاي أ 120)
 .428ػ  2/425الافن أ 121)
 .43التالبي /أ 122)
 .62ف اآلاي ال الر/ مأ 123)
. المػػد أخػػرج الحػػداث أاضػػن 3/75، 840أخرجػػه البػػزار فػػص: مىػػ د البػػزار، رمػػـ أ 124)

أ، بلبػنرة )افػالتأ ايمنـ أحمد فص مى ده ب ىن اد مختمفي اػف ىػاد ن امػص )
 .1/148، 1268، ال1266بدؿ )افن ار لكـأ، رمـ 

 .أ110ىبقت ترجمته ا ظر: هنمش رمـ )أ 125)
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 .361ػ  2/360الافن أ 126)
 .14/465لىنف اللرب، مندة )وسأ، أ 127)
 .2/188الافن أ 128)
 .91التالبي / مف اآلاي أ 129)
هػال االمػنـ الحػػنفظ الم ػالي أبػػال ىػمامنف أحمػػد بػف محمػػد بػف ابػػراهاـ بػف خطػػنب أ 130)

هػػػػأ، ا ظػػػر:  388البىػػػتص الخطػػػنبص وػػػنحب التوػػػن اؼ، تػػػالفص ببىػػػت ىػػػ ي )
 .17/37ىار أاسـ ال بسء، 

 .435/ 5 ملجـ مقنااس الم يأ 131)
 .2/72الافن أ 132)
 .72الحجر /أ 133)
 .140/ 4ملجـ مقنااس الم ي أ 134)
 .1/86الافن أ 135)
 .13ابراهاـ/ مف اآلاي أ 136)
 .89اياراؼ /أ 137)
. المىػػمـ فػػص: 5/2400، 6192أخرجػػه البخػػنري فػػص: وػػحاح البخػػنري، رمػػـ أ 138)

 .170ػ  167، ص 183وحاح مىمـ رمـ 
مػػف موػػادة امػػدح فاهػػن ىػػػاؼ بػػف ذي اػػػزف  الاػػنار هػػال أماػػي بػػف أبػػص الوػػمتأ 139)

ممػػؾ الػػامف لمػػن ظفػػر بنلحباػػػي، الالباػػت فػػص: داػػالاف أماػػي بػػف أبػػص الوػػمت، ص 
179. 

 .262ػ 2/261الافن أ 140)
 .10الفتح/ مف اآلاي أ 141)
 .17اي فنؿ/ مف اآلاي أ 142)
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 .127ػ 1/126الافن أ 143)
 .33اي لنـ/ أ 144)
. الأخرجػػػه الحػػػنكـ 5/261، 3064 أخرجػػػه الترمػػػذي فػػػص: ىػػػ ف الترمػػػذي، رمػػػـأ 145)

، المػػػنؿ ا ػػػه: هػػػذا 345/ 2، 3230فػػػص: المىػػػتدرؾ امػػػم الوػػػحاحاف، رمػػػـ 
 حداث وحاح امم ارط الااخاف اللـ اخرجنه.

 .1/82الافن أ 146)
 .4الحجرات/ أ 147)
 .259ػ  250/  5كمن فص: الىارة ال بالاي، البف هانـ، أ 148)
 .1834/  4 ،4566أخرجه البخنري فص: وحاح البخنري، رمـ أ 149)
، المػػػػنؿ ا ػػػػه: 3/260، 5034كمػػػػن فػػػػص: المىػػػػتدرؾ امػػػػم الوػػػػحاحاف، رمػػػػـ أ 150)

 وحاح امم ارط الااخاف اللـ اخرجنه.
 .83ػ  2/82الافن أ 151)
 .67اي فنؿ/ مف اآلاي أ 152)
 .2/362الافن أ 153)
 .104البقرة /أ 154)
 .2/468الافن أ 155)
 .2/468المودر  فىه أ 156)
 .1/405رآف، م نهؿ اللرفنف فص اماـل القأ 157)
 .24مراـ /أ 158)
الهػػص مػػراءة ابػػف ك اػػر الابػػف اػػنمر الابػػال امػػرال الابػػال بكػػر بفػػتح مػػاـ)مفأ، المػػرأ أ 159)

 .1/148البنمالف بكىرهن، ا ظر: التاىار فص القراءات الىبع، 
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. الهػػال مػػالؿ أبػػص بػف كلػػب، الىػػلاد بػػف جباػػر، الالحىػػف، 1/209ا ظػر: الاػػفن، أ 160)
 .16/68انف المجنهد، الالهب بف م به، ا ظر: جنمع الب

 .259البقرة/ مف اآلاي أ 161)
. المػػػػػػػراءة الكػػػػػػػػالفااف الابػػػػػػػػف اػػػػػػػنمر بػػػػػػػػنلزاي الالبػػػػػػػػنمالف 1/209ا ظػػػػػػػر: الاػػػػػػػػفن أ 162)

 .1/82بنلراء،التاىار فص الفراءات الىبع 
القػػػراءة الاػػػنذة: هػػػص القػػػراءة التػػػص فقػػػد فاهػػػن اػػػرط مػػػف الاػػػرالط ال س ػػػي لمقػػػراءة أ 163)

الافقػػي الموػػنحؼ الل من اػػي اللػػال الوػػحاحي الهػػص: مالافقػػي اللرباػػي اللػػال بالجػػه، الم
ـ، 1998هػ ػ1418احتمنال، الوحي الى د، ا ظر: ال ار فص القراءات اللار، 

1/15. 
 .102البقرة/ مف اآلاي أ 164)
 .102البقرة/ مف اآلاي أ 165)
هػػال ابػػد الػػرحمف بػػف أبػػزى الخزااػػص، مػػاللم  ػػنفع بػػف ابػػد الحػػنرث، ال قػػؿ أف أ 166)

ؼ الىػػػبلاف، ا ظػػػر: ىػػػار أاػػػسـ اماػػػن اىػػػتلممه امػػػم خراىػػػنف، اػػػنش الػػػم  اػػػ
 .3/202ال بسء 

هػػػػال أبػػػػال الماػػػػث  وػػػػر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ابػػػػراهاـ الىػػػػمرم دي الح فػػػػص وػػػػنحب أ 167)
 .322/ 16هػأ، ا ظر: المودر  فىه 350التون اؼ الجمامي، تالفص ى ي )

 .79الالاملي/ مف اآلاي أ 168)
 .16ابس/ مف اآلاي أ 169)
 .6التحراـ / مف اآلاي أ 170)
 .22 ية/ من االبقرةأ 171)
 .404ػ  2/402الافن أ 172)
 .6ايحزاب/ مف اآلاي أ 173)
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 .135ػ 134/ 1ا ظر: الافن أ 174)
 .33اي فنؿ/ مف اآلاي أ 175)
 .33اي فنؿ / مف اآلاي أ 176)
 .34اي فنؿ / مف اآلاي أ 177)
 .118ػ  1/117الافن أ 178)
 .2ػ 1البمد /أ 179)
د، المػػف اممػػنء هػػال أبػػال بكػػر محمػػد بػػف مالىػػم الالاىػػطص، مػػف أوػػحنب الج اػػأ 180)

ماػػناخ الوػػالفاي، أوػػمه مػػف فرغن ػػي، الكػػنف الػػرؼ بػػنبف الفرغػػن ص، تػػالفص بلػػد 
 .231/ 10طبقنت الوالفاي،  هػأ،320ى ي )

 البمد / مف اآلاي ال ن اي.أ 181)
 .91/ 1الافن أ 182)
 .522ػ  1/500الجاله اإلاجنز الالحداث ا هن ا ظر: الافن أ 183)
 .27الفتح / مف اآلاي أ 184)
 المن بلدهن. 13ز القرآف، لمبنمس ص، صا ظر: إاجنأ 185)
 .533ػ  1/526ا ظر: الافن أ 186)
 .94البقرة /أ 187)
 .543ػ  535/  1ا ظر: الافن أ 188)
،  قػػػس اػػػف كتػػػنب )التلراػػػؼ 45ا ظػػػر: القنضػػػص ااػػػنض اػػػنلـ الم ػػػرب، ص أ 189)

 أ.6بنلقنضص اانض، ص 
القػاـل الاممػن هـ،  أبال محمد ىهؿ بف ابد ار الُتىَتري الوالفص الزاهد أحد أ ميأ 190)

لاه ترجع  ىبته، تالفص فص المحـر ى ي ) هػأ، ا ظػر: 283اللد بمدا ي )ُتىَترأ الا 
 .1/167طبقنت الوالفاي 
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الج اػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الج اػػػد ال هنال ػػػدي الب ػػػدادي القػػػالاراري  ىػػػبي لباػػػع الالػػػده أ 191)
الزجنج، مف أ مػي الوػالفاي الىػندتهـ، أتقػف اللمػـ التلبػد ال طػؽ بنلحكمػي، تػالفص 

 .1/129الماؿ غار ذلؾ، ا ظر:المودر  فىه  هػأ297) ى ي
 أ.179ىبقت ترجمته، ا ظر الهنمش رمـ )أ 192)
محمػػد بػػف الحىػػاف بػػف محمػػد بػػف مالىػػم ايزدي الىػػممص، االمػػنـ الحػػنفظ اػػاخ أ 193)

هػػػأ، ا ظػػر: 412خراىػػنف الكباػػر الوػػالفاي، وػػنحب التوػػن اؼ، تػػالفص ىػػ ي )
 .247/  17ىار أاسـ ال بسء 

 .35ال الر / أ 194)
 .59ػ  58/ 1الافن أ 195)
 .2/238التفىار الالمفىرالف، لمذهبص، أ 196)
 .257، 2/256المودر  فىه أ 197)
 .113ال ىنء /أ 198)
 .1/135الافن أ 199)
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 :املصادر ًاملزاجع

إكمػػػنؿ الملمػػػـ بفالا ػػػد مىػػػمـ، القنضػػػص ااػػػنض بػػػف مالىػػػم الاحوػػػبص، تحقاػػػؽ: د.  -1
 ـ.2004هػ ػ 1425، 2ور، ط احام اىمنااؿ، دار الالفنء، الم والرة ػ م

اإلىتقوػػن يخبػػنر دالؿ الم ػػرب ايموػػم، أبػػال اللبػػنس أحمػػد بػػف خنلػػد بػػف محمػػد  -2
هػػػػػ 1418 الػػػدار الباضػػػنء، محمػػػد ال نوػػػري، جلفػػػر ال نوػػػري، تحقاػػػؽ: ال نوػػػر،
 ـ.1997

هػػػأ، تحقاػػؽ: الىػػاد 403)ت إاجػػنز القػػرآف، أبػػال بكػػر محمػػد بػػف الطاػػب البػػنمس ص -3
 ـ.1982مور، أحمد وقر، دار الملنرؼ،

القراػػػص الدماػػػقص )ت  البدااػػػي الال هناػػػي، أبػػػال الفػػػداء اىػػػمنااؿ بػػػف امػػػر بػػػف ك اػػػر -4
 هػأ، مكتبي الملنرؼ، بارالت ػ لب نف. 771

هػػأ، دار 808)ت تنراخ ابف خمدالف، ابد الرحمف بف محمػد بػف خمػدالف الحظرمػص -5
 ـ.1948، 5القمـ، بارالت، ط 

ايفراقص، د.امص محمد الوػنبال ص، تنراخ داللتص المرابطاف الالمالحداف فص الامنؿ  -6
 ـ.2005هػ ػ 1426، 1دار الملرفي، بارالت ػ لب نف، ط

 تفىػػػار القػػػرآف اللظػػػاـ، أبػػػال الفػػػداء اىػػػمنااؿ بػػػف امػػػر بػػػف ك ارالقراػػػص الدماػػػقص -7
 ـ.2002هػ ػ 1423، 3هػأ، مؤىىي المختنر، مور الجدادة، ط771)ت

 .1راخ اللربص، طالتفىار الالمفىرالف، د. محمد حىاف الذهبص، مؤىىي التن -8
التاىػػػػار فػػػػص القػػػػراءات الىػػػػبع، أبػػػػال امػػػػرال ا مػػػػنف بػػػػف ىػػػػلاد بػػػػف امػػػػرال الػػػػدا ص  -9

 ـ.1984هػ ػ 1404، 2هػأ، دار الكتنب اللربص، بارالت، ط444)ت
هػػػأ، دار 311جػػنمع الباػػنف اػػف ت الاػػؿ آي القػػرآف، محمػػد بػػف جراػػر الطبػػري )ت -10

 هػ.1405الفكر، بارالت، 
ر محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد اي وػػػػػنري القرطبػػػػػص الجػػػػػنمع يحكػػػػػنـ القػػػػػرآف، أبػػػػػال ابػػػػػد ا -11

 هػأ، دار الالب، القنهرة.671)ت
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حقن ؽ التفىػار، أبػال ابػد الػرحمف محمػد بػف الحىػاف بػف مالىػم ايزدي الىػممص  -12
، 1تحقاػػؽ: ىػػاد امػػراف، دار الكتػػب اللمماػػي، باػػرالت ػ لب ػػنف، ط  هػػػأ،412)ت

 ـ.2001هػ ػ 1421
هػػػػأ، دار 911)ت اف الىػػػاالطصالػػػدر الم  ػػػالر فػػػص التفىػػػار بنلمػػػ  الر، جػػػسؿ الػػػد -13

 ـ.1993الفكرػ بارالت، 
دال ػػػؿ الاػػػرالي الملرفػػػي أحػػػالاؿ وػػػنحب الاػػػرالي، أبػػػال بكػػػر أحمػػػد بػػػف الحىػػػاف  -14

 هػأ، مؤىىي البراؽ.458الباهقص )ت
الدابنج المذهب فص ملرفي أاانف اممنء المذهب، ابراهاـ بف امص بف محمد بػف  -15

 لمماي، بارالت ػ لب نف.هػأ، دار الكتب ال799)ت فرحالف الالمري المنلكص
داالاف أماي بف أبص الومت، جمع التحقاؽ الارح: د. ىجاع جماؿ الجبامص، دار  -16

 ـ.1998، 1وندر، بارالت، ط
هػػأ تحقاػؽ: أحمػد 179ى ف الترمذي، أبال ااىم محمػد بػف ااىػم الترمػذي )ت -17

 محمد انكر الآخرالف، دار إحانء التراث اللربص، بارالت ػ لب نف.
بػال ابػد ار محمػد بػف أحمػد بػف ا مػنف بػف منامػنز الػذهبص ىار أاػسـ ال ػبسء، أ -18

اػػػلاب اير ػػػنؤالط، المحمػػػد  لػػػاـ اللرمىالىػػػص، مؤىىػػػي  هػػػػأ، تحقاػػػؽ:748)ت 
 هػ.1413، 9الرىنلي، بارالت، ط

 الىػػػارة ال بالاػػػي، ابػػػد الممػػػؾ بػػػف هاػػػنـ بػػػف أاػػػالب الحماػػػري الملػػػنفري أبػػػال محمػػػد -19
باػػػرالت، الطبلػػػي  -هػػػػأ، تحقاػػػؽ: طػػػه ابػػػد الػػػرءالؼ ىػػػلد، دار الجاػػػؿ 213)ت

 هػ. 1411اياللم 
اػػػػػػذرات الػػػػػػذهب فػػػػػػص أخبػػػػػػنر مػػػػػػف ذهػػػػػػب، ابػػػػػػد الحػػػػػػص بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد  -20

هػػػػأ، تحقاؽ:ابػػػد القػػػندر اير ػػػنؤالط، المحمػػػالد اير ػػػنؤالط، دار 1089الح بمػػػص)ت
 هػ.1406، 1ابف ك ار، ط
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الافن بتلراؼ حقالؽ الموطفم، القنضص اانض بف مالىم الاحوبص اي دلىص  -21
، 2محمػػػػػد مػػػػػره امص،الآخػػػػػرالف، دار الفاحػػػػػنء، اّمػػػػػنف، طهػػػػػػأ، تحقاػػػػػؽ: 544)ت

 ـ.1986هػ ػ 1407
وحاح ابف حبنف بترتاب ابف بمبنف، محمد بػف حبػنف أبػال حػنتـ التمامػص البىػتص  -22

هػػأ، تحقاػؽ: 739تهػأ، ترتاب: اػسء الػداف امػص بػف بمبػنف الفنرىػص )354)ت
 ـ.1993هػ ػ 1414، 2الاب اير نؤالط، مؤىىي الرىنلي، بارالت، ط

اح البخػػػػػنري، محمػػػػػد بػػػػػف اىػػػػػمنااؿ أبػػػػػال ابػػػػػد ار البخػػػػػنري الجلفػػػػػص، )ت وػػػػح -23
هػػػػأ، تحقاػػػؽ: د. موػػػطفم داػػػب الب ػػػن، دار ابػػػف ك اػػػر، الامنمػػػي، باػػػرالت، 256

 ـ.1987هػ ػ 1407، 3ط
هػػأ، 261وحاح مىمـ، مىمـ بػف الحجػنج أبػال الحىػاف القاػاري ال اىػنبالري )ت -24

 اللربص ػ بارالت. تحقاؽ: محمد فؤاد ابد البنمص، دار إحانء التراث
 طبقنت الوالفاي، أبال ابد الرحمف محمد بف الحىاف بف محمد ايزدي، تحقاػؽ: -25

هػػػػ ػ 1419، 1موػػػطفم ابػػػد القػػػندر اطػػػن، دار الكتػػػب اللمماػػػي، باػػػرالت، ط
 ـ.1998

طبقػػػػنت المفىػػػػراف، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد ايد ػػػػالي، تحقاػػػػؽ: ىػػػػمامنف بػػػػف وػػػػنلح،  -26
 ـ.1997هػ ػ 1417، 1الىلالداي، ط

فهرىت ااالخ القنضص اانض، القنضػص ااػنض، تحقاػؽ: د. امػص ال  اي، الهص  -27
 ـ.2003هػ ػ 1423، 1امر، مكتبي ال قنفي الدا اي، ط

منـ أهؿ الحداث فص المته، د.الحىاف بػف محمػد  -28 القنضص اانض انلـ الم رب الا 
 ـ.1999هػ ػ 1419، 1االاط، دار القمـ، دمماؽ ػ ىالران، ط

اػي الدرااػي، د. الباػار امػص حمػد القنضص اانض الجهالده فص اممػص الحػداث رالا -29
، بارالت ػ لب نف، ط  ـ.1997هػ ػ 1418، 1الترابص، دار ابف حـز
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الكنمػػػػؿ فػػػػص التػػػػنراخ، أبػػػػال الحىػػػػف امػػػػص بػػػػف محمػػػػد الاػػػػابن ص الملػػػػرالؼ بػػػػحبف  -30
هػػػػأ، تحقاػػػؽ: ابػػػد ار القنضػػػص، دار الكتػػػب اللمماػػػي، باػػػرالت ػ 630اي اػػػر)ت
 هػ.1415، 2لب نف، ط

لكتػػب الالف ػػالف، موػػطفم بػػف ابػػد ار القىػػط طا ص كاػػؼ الظ ػػالف اػػف أىػػنمص ا -31
 ـ.1992هػ ػ 1413هػأ، دار الكتب اللمماي، بارالت، 1067)ت الرالمص الح فص

المبنب فص تهذاب اي ىنب، أبال الحىف امص بف محمد الاػابن ص الملػرالؼ بػنبف  -32
 ـ.1980هػ ػ1400هػأ، دار وندر، بارالت ػ لب نف، 630اي ار )ت

هػػػأ، دار 711مكػػـر بػػف م ظػػالر اإلفراقػػص الموػػري )تلىػػنف اللػػرب، محمػػد بػػف  -33
 .1وندر، بارالت، ط 

المحػػرر الػػالجازفص تفىػػار الكتػػنب اللزاػػز، أبػػال محمػػد ابػػد الحػػؽ بػػف غنلػػب بػػف  -34
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 نحويةاثر اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف اكتساب املفاهيم ال
 علميلدى طالب الصف الرابع ال اإلبداعيية التفكري نموت

ــودىى ــزاحمىرشــــــــــ ــالىمــــــــــ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد.نضــــــــــ
ىىىن

ــةىتكروت ــةجامعـــــ ــةىالتر وـــــ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى/كلوـــــ
ىن

 انفصم االول
 انتؼزيف تانثحث

 :مشكهح انثحث
على الرغـ مف التقػدـ الاصلػؿ  ػج م ػصؿ طرالػؽ التػدر س  ػصف تفل ماػص  ػج  ص ػ  

التطػػػ  ر مػػػف ثػػػبلؿ باػػػث  إلػػػىباص ػػػ  مصاػػػ   اإلعداد ػػػ مراالػػػ  ال اػػػ مص  ػػػج المرالػػػ  
م س  ج  صعل   طرالؽ  امصذج  ااترات   صت تفل م   اد ث  قد    ف لهص اثر  صعؿ  مل

هػػػص ا اػػػصب الطػػػبلب  ما،  تاق ػػػؽ االفػػػداؼ الترب  ػػػ  الما ػػػ دة، التقػػػدـ الفلمػػػج  التقاػػػج
  .التف  ر  ال ا مص االبداعج  تام   اا   المفصف ـ ال

 مػف   فػؿ ا ػث،  تـ ب  ؿ عصرض  لػ س مقلػ دا اا   اف تدر س المفصف ـ ال
 ص اذ   ػػ ف د ره فػػ    فػػؿ مػػف د ر المػػتفلـ د را اػػلب  ، الػػدرس  تماػػ ر اػػ ؿ الاقػػصلؽ

 فػػذا  ػػبدو بػػد ره الػػى تػػداج ماػػت  صت التالػػ ؿ  ػػج فػػذه ، د ر المػػتفلـ المتلقػػج  قػػط
 .  المصدة الدراا  
  ػػػد البصاػػػث مػػػف ثػػػبلؿ مبلاظصتػػػ   ثبرتػػػ   ػػػج م ػػػصؿ التػػػدر س اف فاػػػصؾ  مػػػص 

تص  ػػدا متزا ػػدا علػػى االفتمػػػصـ بصلماػػت  صت الػػدا ص مػػف الفمل ػػػصت الفقل ػػ   صلتػػذ ر  الفهػػػـ 
 فػػذا قػػد  فػػزا الػػى ااػػبصب عػػدة مػػف ،  قلػػ  التر  ػػز علػػى تام ػػ  تف  ػػر الطلبػػ  لتطب ػػؽ ا

 عػدـ  فص تػ  ،  قلػ  ال قػت المثلػص للتػدر س، افمهص ف  طرالؽ التػدر س الماػتثدم 
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 االرتقصء بصلمات ا الفلمج ، لتغط    م ع مفردات الماهج المقرر للمصدة بصل  ؿ األمثؿ
 عػػدـ التص  ػػد ، ف  المدراػػصت للتقا ػػصت التفل م ػػ  الاد ثػػ  قلػػ  ااػػتثداـ المدراػػ ، للطلبػػ 

بفػض  فمصؿااػت قد   د البصاث اا  مػف المم ػف ، على ز صدة دا ف تهـ اا  فذه المصدة
 ماص لػػ  لتام ػػ  التف  ػػر ، اػػترات     الػػذ صءات المتفػػددةلاد ثػػ   ماهػػص اا اػػترات   صتاال

 . اا اع التف  ر االبداعج لدا الطلب   غ ره مف
 :هميح انثحثا

اف اللغ  اداة مهم  مػف اد ات التفلػ ـ  الػتفلـ،  قػد ااػهمت  ػج اقػؿ المفر ػ  مػف 
ام  الى ام   مف طبق  الى طبق  على تبصعد االم ا   االزما   مف فاص  صاػت ي ػ  مػف 
ي صت اهلل تفصلى,  ب اصطتهص  اتط ع االااصف التفػصفـ مػع غ ػره مػف ا ػراد الم تمػع  اقػؿ 

،  فػػج  اػػ ل  الفهػػـ  اال هػػصـ بػػ ف الفػػرد  الم تمػػع، ه ممػػف  تفصمػػؿ مفهػػـا  ػػصره الػػى غ ػػر 
الاهص اداة الفرد اذا اراد التأث ر  ج اآلثر ف  أدات  ا ف  اص ؿ اقاػصع غ ػره  ػج م ػصالت 

 (.8668983،( )المصف8691،34الماصق    تبصدؿ الرأو)ابراف ـ،
ة لصلا  ت  ههـ الى  عد،  امص اللغ  الفرب    هج ع ف  ب ر للطلب  على الرقج

، اػمؾ)الا صح اتى  تفر ػ ا ت ػصرب المصنػ ف   قفػ ا علػى أثبػصرفـ  االتفػصظ باػ ادثهـ 
 . (94ص ، 8691

  را بفض المرب ف اف تدر س ق اعد اللغ  الفرب   ألبح نر ر ًص  ػدًا الف لهػص 
ترا  ػػب ثصلػػ   طب فػػ  ثصلػػ  ل اػػت  بق ػػ  اللغػػصت،  هػػج بمػػص   هػػص مػػف ق اعػػد اا  ػػ  

،     ث رة تدع  الى نبط اللاصف عاد ال بلـ  نػبط القلػـ عاػد ال تصبػ  )ال ػ مرد لر 
8691 ،891-899.) 

اف تفلػػـ الق اعػػد   قػػؼ الطلبػػ  علػػى ا نػػصع اللغػػ   لػػ غهص  ذلػػؾ الف الق اعػػد 
 لػػؼ علمػػج لتلػػؾ اال نػػصع  اللػػ ت  ب ػػصف التغ ػػرات التػػج تطػػرأ علػػى االلفػػصظ  تفػػ ف 
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، 8699، مفقدة  ت نح ااػبصب غم نػهص )ثل ػؿ  افمػ على  هـ الترا  ب الغصمن  ال
818.) 

 لق اعػػد اللغػػ  الفرب ػػ  افػػداؼ ترب  ػػ  اذ تاػػصعد علػػى تام ػػ  الثػػر ة اللغ  ػػ   علػػى 
لقؿ االذ اؽ االدب   مف ثبلؿ  ق ؼ الطلب  على االمثلػ   ال ػ افد  االاػصل ب ال  ػدة 

 تاظ مهػػص  ػج اذفػػصاهـ   الترا  ػب اللػا ا   تاػػصعدفـ علػى ترت ػػب المفل مػصت اللغ  ػ 
،  نبل عف ااهص تامج  ج اف اهـ دق  المبلاظػ   تربػج  ػ هـ لػا  الا ػـ )ال ربصاػج

8698 ،68.) 
 فػػػد التاػػػ ع بأاػػػصل ب التػػػدر س مػػػف القنػػػص ص ال د ػػػدة المهمػػػ  ماػػػذ أ اثػػػر القػػػرف 
الاػػصبؽ، اظػػرًا لمػػص   ػػفت  الباػػ ث الترب  ػػ   ػػج م ػػصؿ علػػـ الػػافس مػػف االثتبل ػػصت بػػ ف 

 ػػج ا ع ػػ  الػػذ صءات  اثػػتبلؼ الطلبػػ   ػػج أاػػصل ب تفلمهػػـ.  قػػد   ػػفر الطلبػػ   الطلبػػ 
بصلملؿ مف طر ق  تدر س  ااػدة تقل د ػ  تفتمػد علػى الت ػرار أ  علػى ااػل ب الماصنػرة 

 مػػف فاػػص ا تهػػد علمػػصء الػػافس  ػػج تطػػ  ر ااػػترات   صت تفلػػ ـ مثتلفػػ  تقصبػػؿ ذلػػؾ ،  قػػط
صل ب التػػػػدر س ال د ػػػػدة ظهػػػػر أاػػػػل ب االثػػػػتبلؼ  ػػػػج أاػػػػصل ب تفلمهػػػػـ.  مػػػػف بػػػػ ف أاػػػػ

 قػػد أا ػػأ م تػػب الترب ػػ  . التػػدر س   قػػًص لاظر ػػ  الػػذ صءات المتفػػددة لػػػ )فػػ ارد  ػػصردار(
بصل ال ػػػصت المتاػػػدة م ػػػر ع  طاػػػى لمػػػص  قػػػصرب األربفػػػ ف مدراػػػ  تباػػػى   ػػػ   لاػػػف  تلػػػؾ 

دا ف ػ  الاظر    طرؽ تدر اهص  مف ب ف الاتصلج التج أثبتػت  صعل تهػص فػ  ر ػع ماػت ا ال
لػػػدا التبلم ػػػذ  ػػػج الػػػتفلـ،  تفز ػػػز م ػػػصر   أ ل ػػػصء األمػػػ ر  ػػػج المدراػػػ   ػػػذلؾ ارتفػػػصع 
مات ا التال ؿ الدرااج لدا الطلب .  ال تزاؿ الفد د مف المدارس تفتمػد ب ػ ؿ  ب ػر 

 . (Moretto , 2000: 52).، على أال ب الماصنرة  التلق ف
للفمل ػ  التفل م ػ   ػج أ ػ   ؼ الػرل س فّد باػصء اإلااػصف  تام ػ  قدراتػ  الفقل ػ  الهػد

د لػػ  مػػف د ؿ الفػػصلـ بمقػػدار    قػػصس تقػػدـ أ ػػ  ،د ؿ الفػػصلـ المتقػػدـ  الاػػصمج د لػػ  مػػف
با ػػث تلػػبح قػػصدرة علػػى   الفمػػؿ علػػى ااػػتثمصرفص ،قػػدرتهص علػػى تام ػػ  عقػػ ؿ أباصلهػػص



 
 

   

 

ى عددةىاثرىاستراتوجواتىالذكاءاتىالمت
 فيىاكتسابىالمفاهومىالنحووة

ىنضالىمزاحمىرشودد.ى
  1022آذارىىىىىى(5)ىددــالع

  451 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ام  ػ   ثػدـ الت  هػصت الت  بمػص ،التفصمػؿ  التفصعػؿ اإل  ػصبج الباػصء مػع متغ ػرات الفلػر
 بػصت  ،أفم ػ   ب ػرة  علػى ذلػؾ الػبح الفمػؿ علػى تام ػ  الفقػ ؿ  تط  رفػص ، ػج الد لػ 

. الفػصلـ المتقػدـ  الاػصمج  الترقػج  ػج مثتلػؼ د ؿ ،الا صح  ج فذا الم صؿ أاصس التقػدـ
 ، ػػػػج فػػػػذه الػػػػد ؿ  مػػػػص الباػػػػ ث  الدرااػػػػصت التػػػػج  اػػػػفى إل هػػػػص الداراػػػػ ف  البػػػػصاث ف

 الدرااػ  لتاد ػػد  إاّل لهػدؼ الفمػؿ  الباػػث ،ثػصرج  الػػداثؿ المػبتمرات التػج تفقػػد  ػج ال
لػذا  م ػف القػ ؿ إاػ    ػب . الابؿ التج  م ف أف تاهـ  ج تام   تلؾ الفقػ ؿ  تط  رفػص

 ،اثػػػتبلؼ أعمػػصرفـ  ماػػت  صتهـ الفلم ػػػ  أف  اػػفى التفلػػ ـ إلػػى ماػػػصعدة الطلبػػ  علػػى
   ػ ف  ،لػد هـ -ى     الفمػ ـعل–التف  ر   قدراتهـ الفقل    م  لهـ إلى تام   مهصرات

 ثطػػػط  ،قػػصدرة علػػػى  نػػع ااػػػترات   صت  مفػػصلـ ،ذلػػؾ مػػػف ثػػبلؿ باػػػصء ماػػصفج   ػػػدة
 . (891-898، 1008 ،تدر ا    صعل  بلف  عصم  )الا ل 

الم تمػػػع المفصلػػػر الػػػذو   ر ػػػع االفتمػػػصـ بدرااػػػ  التف  ػػػر اإلبػػػداعج إلػػػى تفقػػػد
تتطلػب تف  ػرًا  ى اػؿ الم ػ بلت التػج تطلب عددًا  ب رًا مف المتثللػ ف القػصدر ف علػ

الم افب المبدع  بتأ  ده  إبداع ًص.  لقد أ صر )  لف رد( إلى الاص   ال ب رة ل  ادر تملؾ
نػػر رة تم  ػػز أ للػػؾ الػػذ ف   علػػى ،علػػى الق مػػ  االقتلػػصد   النػػثم  لؤل  ػػصر ال د ػػدة

إلػى اثتراعػصت  ال لػ ؿ  على ت ظ ؼ الف ر اإلبػداعج ،َ  مف   هـ القدرة مف ال اا ف
 الفلػـ  اإلااػصا   إلػى أفم ػ    قد ترتب على ذلؾ أف تاب  علمصء الافس ،اص ف  للم تمع

الماػػت ا الاظػػرو  الماه ػػج  لػػذلؾ لػػـ  قتلػػر االفتمػػصـ علػػى ،فػػذه الظػػصفرة  درااػػتهص
امص امتد ل  مؿ المات ا التطب قج الفملج.)قطصمج  (61، 8669 ، ااب، ا 

لفلػر الاػد ث  اإلبػداعج ألػبح اآلف اللغػ  الاػصلدةأف التف  ر  ، ممص ال ؾ    
اذ ااتقػػؿ افتمػػصـ علمػػصء الػػافس مػػف درااػػ  ال ػػثص الػػذ ج إلػػى  ،)الفلػػر المفل مػػصتج(

االفتمػػصـ مػػف   مػػص تاػػ ؿ ،درااػػ  ال ػػثص المبت ػػر  الف امػػؿ التػػج تاػػهـ  ػػج إبت صر تػػ 
 فتمد على تفلػـ  ذوالتفل ـ التلق اج الذو  فتمد ا   المفل مصت إلى التفلـ اإلبداعج ال
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 ذلػػؾ لمػػص لقػػدرات   تقػػد ـ الالػػ ؿ االبت صر ػػ  لهػػص ، طػػرؽ م ا هػػ  الم ػػ بلت ،التف  ػػر
 مػػص  م ػػف أف  التف  ػػر االبػػداعج مػػف د ر مهػػـ  ػػج تطػػ  ر الم تمػػع الاػػد ث  ازدفػػصره

لؤل ػػػراد   ت لػػد عػػف فػػػذه القػػدرات مػػف أ  ػػػصر ألػػ ل   الػػػ ؿ  د ػػدة للم ػػ بلت ال  م ػػػ 
مػػاهـ  ص أ ػػده  ث ػػر مػػف علمػػصء الػػافس  ػػج م ػػصؿ التف  ػػر االبػػداعج فػػذا مػػ ، الم تمػػع

Torrance 1997)(Guilford 1975)(Mitchell 1983))(.11 ،1008 ،)أد بج 
( أف  ج علراص الاصلج ألبات الاص   ملا  لمز د مف 1008 ، أ صر )الدبصغ

لمبدع ف أمر  الطلب  الرغب   ج الال ؿ على ا ، الفلمصء  التقا  ف المبدع ف البصاث ف
 القطػػصع الثػػصص أ  الفػػصـ باص ػػ  إلػػى الفلمػػصء  المثتػػػرع ف  ،  مػػًص بفػػد يثػػػر  تفػػصظـ

 فذا مص  دع  الببلد المتقدمػ  إلػى  ،المبدع ف  ذ و الثبرة اإلدار   المبدع   المهادا ف
الدرااػػػصت  الباػػػ ث  عقػػػد المػػػبتمرات  الاػػػد ات لدرااػػػ  اإلبػػػداع   همػػػ   تام ػػػ   إ ػػػراء
ثػػصرة التف  ػػر اإلبػػداعج عاػػد الطػػبلب اااػػب  اقتػػراح ممػػص  ،الطرالػػؽ لترب ػػ  المبػػدع ف  ا 
تطػػ  ر التفلػػ ـ بصل ػػ ؿ الػػذو   ػػ ع علػػى إظهػػصر الابػػ غ  اإلبػػداع ع نػػًص عػػف   تطلػػب

الػػذو  اطػػ و علػػى اإلعػػصدة  الت ػػ  ع  الافػػظ  الت ػػرار  عػػدـ إعطػػصء  األاػػل ب المتبػػع
ب علػػى ا ت ػػصؼ المفل مػػصت بافاػػ  الاػػل ـ الػػذو  اػػصعد الطصلػػ الفرلػػ  للتف  ػػر الفلمػػج

 عمل ػػ  إعػػصدة الاظػػر  ػػج  ،بصاػػتثداـ عقلػػ   تف  ػػره  تط  رفػػص بصل ػػ ؿ الػػذو  اػػمح لػػ 
با ث  ،أفم   التفر ؽ ب ف الافظ  التذ ر  ب ف الفهـ الفمل   الترب    تتطلب الت دد  ج
الفصد ػػ  الاقػػصلؽ الباػػ ط   التػػ ار ي الدق قػػ   المهػػصرات  ال   ػػ ف الهػػدؼ فػػ  م ػػرد تفلػػـ

امص البح الهدؼ ف  ، ااب إم صا   تطب ؽ مػص  تفلمػ  الطصلػب  ػج الا ػصة، أو د ػع   ا 
 ق اعػد  مبػصدف  ػج الم اقػؼ التػج  تفػرض لهػص  الطصلب إلى تطب ػؽ مػص  همػ  مػف أاػس

لػى اإل ػصدة مػف تفمػ ـ.  ج ا صتػ   ،)الػدبصغ المهػصرات  ػج اػؿ الم ػ بلت التػج ت ا هػ   ا 
1008 :8.) 
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 لػذلؾ ا ػػد أاهػص مػػف  تف  ػػر مػف أفػـ أ ل  ػػصت التفلػ ـ بلػ رة عصمػػ  تفػّد تام ػ  ال
م صاػ  بػصرزة  ػج الػد ؿ  ب ف األفداؼ الرل ا   ج التفل ـ  تاتؿ تام ػ  التف  ػر اإلبػداعج
اإلبػداعج بأاػ  تف  ػر  المتقدمػ  تقا ػًص  لػذلؾ مبػررات ال تثفػى علػى أاػد   تم ػز التف  ػر

لم ػػ ل  أ  م قػػؼ    ماػػددة  ػػتـ ااػػت صب  ػػج ااػػؽ مفتػػ ح غ ػػر مق ػػد بػػر ت ف أ  بطر قػػ
عقلػػج  اطلػػؽ   ػػصلتف  ر اإلبػػداعج ا ػػصط ،مث ػػر   تم ػػز اإلاتػػصج   ػػ  بثلػػصلص  ر ػػدة

التغ  ػر  لصاب  مف م قع آلثر  مف اؿ إلى نػده د ف الاص ػ  للاػ ر ب ػ ؿ ر ت اػج
 (.8، 1004 ،ف  أال ب   فد   لذلؾ  ه  مف د  ج ت ل د األ  صر ال د دة. )ال  بلاج

 :دف انثحثه
اثػػػر ااػػػترات   صت الػػػذ صءات المتفػػػددة  ػػػػج  هػػػدؼ الباػػػث الاػػػصلج ال  ػػػؼ عػػػف 
 . فلمجداعج لدا طبلب اللؼ الرابع الا تاصب المفصف ـ الاا     تما   التف  ر االب

 :فزضيتا انثحث
إالػصل   بػ ف مت اػط در ػصت طػبلب الم م عػ  الت ر ب ػ   ال    د  رؽ ذ  دالل  -1

ااػػترات   صت الػػذ صءات المتفػػددة  مت اػػط در ػػصت طػػبلب الػػذ ف دراػػ ا بصاػػتثداـ 
الم م ع  النصبط  الذ ف درا ا بصلطر ق  االعت صد    ج اثتبصر ا تاػصب المفػصف ـ 

 . الاا   
ب ػ  الػصل   بػ ف مت اػط در ػصت طػبلب الم م عػ  الت ر ا ال    د  رؽ ذ  دالل  -2

 اػػط در ػػصت طػػبلب  مت اػػترات   صت الػػذ صءات المتفػػددةالػػذ ف دراػػ ا بصاػػتثداـ ا
الم م عػػػػػ  النػػػػػصبط  الػػػػػػذ ف دراػػػػػ ا بصلطر قػػػػػ  االعت صد ػػػػػػ   ػػػػػج اثتبػػػػػصر التف  ػػػػػػر 

 . اإلبداعج
 :حدود انثحث
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 - يتحدد البحث الحالي بـ
طبلب اللؼ الرابع الفلمج  ج المدارس الثصا     االعداد   التصبف  لمد ر   ترب ػ   -1

 . بلد
 .2011-2010اال ؿ مف الفصـ الدرااج  الفلؿ -2
 . ن عصت الاا    المقرر تدر اهص  ج الفلؿ الدرااج اال ؿم  ال -3

 :حتديد املصطهحاخ
 -:سيقوم الباحث بتعريف المصطمحات اآلتية

 Strategyاالستراتيجية 
 عرفيا كل من:

( بصاهص "اال راءات  ال اصلؿ التج  اتفملهص المفلـ   بدو ااػتثدامهص 2000 صمؿ ) -
المثططػػ   بلػػ غ االفػػداؼ  بػػرات التفل م ػػ الػػى تم ػػ ف التبلم ػػذ مػػف اال ػػصدة مػػف الث

 . (105: 2000، الترب    الما  دة " ) صمؿ
( بصاهػػػص " تقا ػػػ  ا  مبػػػدأ ا  قصعػػػدة تاػػػصعد علػػػى تاػػػه ؿ 2007عفصاػػػ    الثزاػػػدار ) -

ا تاػػػػصب  نػػػػبط  ثػػػػزف  ااػػػػتر صع المفل مػػػػصت التػػػػج تقػػػػدـ  ػػػػج الم اقػػػػؼ التفل م ػػػػ  
 . (147: 2007، المثتلف  " )عفصا   الثزادار

 الذكاءات المتعددة:

 فر ػػ  البصاػػث اظر ػػص بصاػػ  " فػػج م م عػػ  مػػف القػػدرات ا  الػػذ صءات المافلػػل  
   م ف تام تهص مف ثبلؿ اا ط  مف ا  "

   .Concept Acquiringاكتساب المفاىيم 
 -:عرفو كل من

تبدو فػذه الممصراػ  الػى تام ػ   ،عمل   تتنمف ممصرا   جء مص): (8613  اتج ) -
  ث ػػػرًا مػػػص   لػػػؼ  ،عػػػف الاػػػدث  ػػػج ال هػػػصز الفلػػػبج لل ػػػصلف الاػػػجاالثػػػر الاػػػصتج 

 .(811: 8613،  اتج). ( فمل   مدثبلت
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- Joyce (1986) :(  ااػػػـ  ،إاػػػتطصع  المػػػتفلـ مفر ػػػ  عاصلػػػر المفهػػػـ  االاصاػػػ
 . (Joyce , 1986: 30)المفهـ   االمثل   الثلصلص االاصا    قصعدة المفهـ  

 ػػذ بمػػص  مثػػؿ المفهػػـ  ا  ال  مثلػػ  ثػػبلؿ ااتبصفػػ  مػػدا مفر ػػ  التلم): (8660الفمػػر ) -
الى  فصل ػصت  ا ػصطصت المفلػـ  مػف ثػـ  قػـ  بمفصل ػ  المفل مػصت بصلطر قػ  الثصلػ  
ل   ف ماهص مفاى عف طر ؽ ربطهص بمص لد   مف مفل مصت قبؿ اف  ق ـ بافظهص  ج 

 . (101: 8660 ،الفمر) .مثزف الذا رة لد  (
- Novak (1995) :( التػػػج   تاػػػب   هػػػص المػػػتفلـ المفهػػػـ  مػػػف ثػػػبلؿ  فػػػج الفمل ػػػ

ااػػػػتثدام  للغػػػػ  مف اػػػػ    ػػػػذلؾ مػػػػف ثػػػػبلؿ ااػػػػتثدام  لبل ػػػػ صء  االاػػػػداث بلػػػػ رة 
 .(Novak , 1995: 80). (مبص رة

 التعريف االجرائي: -
" قػػػدرة طصلػػػب اللػػػؼ الرابػػػع الفلمػػػج علػػػى تفر ػػػؼ  تطب ػػػؽ المفػػػصف ـ الاا  ػػػ    قػػػًص 

ا صبصت  على  قرات اثتبصر المفػصف ـ المفػد مػف  لثلصللهص الم تر    تقصس مف ثبلؿ
 . قبؿ البصاث "

 -التفكير اإلبداعي:
 :من عرفو كل

عف  ( بأا  " ا صط عقلج مر ب  فصدؼ ت    رغب  ق     ج الباث8666،  ر اف) -
 ال ؿ أ  الت لؿ إلى ا اتج أل ل  لـ ت ف مفر    اصبقًص   تم ز التف  ر اإلبداعج

  مػػف الماػػت ا األعلػػى المفقػػد مػػف التف  ػػر ألاػػ   اطػػ و علػػى بصل ػػم ل    التفق ػػد  هػػ
 ،مفر  ػػ   ااففصل ػػػ   أثبلق ػػػ  متداثلػػ  ت ػػػ ؿ اصلػػػ  ذفا ػػ   ر ػػػدة" ) ػػػر اف عاصلػػر
8666 :69.) 

 (بأا  "التف  ر الماتج الذو  ق د إلى أ  صء  أ  صر  د دة  ج8666، ا  اف   براف) -

 (.91: 8666 ،" )ا  اف   برافالم ص ؿ بطر ق   د دة أ  التف  ر بأ  صر  د دة
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- .(Hornby, 2000)  بصاػ  "التف  ػر  ػج الم ػص ؿ بطر قػ   د ػدة أ  التف  ػر بأ  ػصر
 .) (Hornby, 2000:311 د دة"

الذو  تم ز بػأ بر قػدر مم ػف  اإلاتصج ،( ف  "قدرة الفرد على اإلاتصج1008، أد بج) -
صات صبصت لم ػ ل  أ  م قػؼ   مف الطبلق  الف ر    المر ا  التلقصل    األلصل   ذلؾ

 (.11: 1008 ،)أد بج. "مث ر
 انفصم انثاني
 االطار اننظزي

 :انذكاءاخ املتؼددج
(  قػػد  ػػػصءت 1983اقتػػرح فػػ ارد  ػػػصردار اظر ػػ  الػػػذ صءات المتفػػددة  ػػج عػػػصـ )

اظرًا لدرااصت عد دة ف  مع  ر ق   ج  صمف  فصر صرد،  قد بػ ف أف الػذ صء اإلااػصاج ال 
طػػصر اثتبػػصر الػػذ صء)يو   ػػ ( بػػؿ أف الدرااػػصت أف األ ػػراد  تا عػػ ف  م ػػف  نػػف   ػػج أ

 ج ذ صءاتهـ.  أف لدا األ راد ملػؼ مػف الػذ صءات المتفػددة  تفصنػل ف بهػص   مػص ب ػاهـ، 
 قػد بػدأ بالػر اػبف  ذ ػصءات متفػددة فػج الػذ صء الماطقػج الر صنػج، الػذ صء اللغػػ و، 

 ا ثلػػػج، الػػذ صء اال تمػػػصعج،  الػػػذ صء الػػذ صء الم ػػػصاج، الػػػذ صء الم اػػ قج، الػػػذ صء الب
 الار ج.  قد   فت با ث  عف    د ذ صء ثصمف ف  الذ صء الطب فج.

مف المثتل ف  ر ف أف تاق ؽ األفداؼ الترب     رتبط بلقؿ  تام    اعد دإف 
الػػػذ صءات المثتلفػػػ  للمتفلمػػػ ف. إف الفمػػػؿ الرالػػػد الػػػذو قػػػصـ بػػػ  فػػػ ارد  ػػػصردار  ػػػج علػػػـ 

ا ع ػػ   ػػج الممصراػػ  الترب  ػػػ .  بفػػد ت ربػػ   ب ػػرة  ػػج علػػـ الػػػافس  الػػافس أاػػدث طفػػرة
 ػؿ  ااػدة ماػب ل  عػف ، المرنج، ااتاتج  صردار أف الفقؿ الب رو م زف الى ق الػب

عمل صت ذفا ػ  مف اػ   ذ ػصءات ماػددة.  مػف مم زاتهػص أاهػص قصبلػ  لللػقؿ عبػر الت ػ  ف 
 :فج الذ صءاتأا اع مف  (7) بدأ  صردار بتاد د  الهصدؼ  الال ـ.
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الذ صء اللغ و:  تنمف ااصا   ات ػصه اللغػ ...،   تنػمف  ػذلؾ القػدرة علػى تفلػـ  -1
 اللغصت  على ااتفمصؿ اللغ  لتاق ؽ أفداؼ مف ا .

الذ صء الماطقػج الر صنػج:  تنػمف القػدرة علػى تال ػؿ اإل ػ صل صت الماطق ػ   اػؿ  -2
 الفمل صت الر صن  ،  التفصمؿ مع م ان ع ب  ؿ علمج.

ء الم ا قج:  تمظهر مف ثبلؿ مهصرات  ج الغاصء، التأل ؼ،  تذ ؽ المقصطع الذ ص -3
 الم ا ق  .

الار ج:  تمظهر مف ثػبلؿ مهػصرات  ػج ااػتفمصؿ  ػؿ ال اػد أ  -الذ صء ال امج -4
 أعنصء ما  ) صل د أ  الفـ( لاؿ م ص ؿ مف ا ....

ءات الػذ صء البلػرو الفنػصلج:  تمظهػر مػػف ثػبلؿ إم صا ػ  التفػرؼ أ ػ صؿ الفنػػص -5
 ال ااف  )اصالت الباصرة  ربصف الط راف...(   ذلؾ الفنصءات الن ق .

الػػػػذ صء اال تمػػػػصعج التفػػػػصعلج:  فطػػػػج ال ػػػػثص القػػػػدرة علػػػػى  هػػػػـ ا ػػػػصت  د ا ػػػػع  -6
  رغبصت اآلثر ف   ج الاهص    ث ؿ لل ثص الفمؿ الم ترؾ الففصؿ مع اآلثر ف.

صب ام ذج  فصؿ  عملج الذ صء الذاتج:  تنمف القدرة على  هـ الذات،  على ا تا -7
للػػذات بمػػص   هػػص مػػف رغبػػصت  قػػدرات...   ػػذلؾ ااػػتفمصؿ فػػذه القػػدرات ب ػػ ؿ  فػػصؿ 

  ج تاظ ـ الا صة ال ثل  ...
 وبالنسبة لتعريف الذكاء الثامن فيو من الذكاء:

الػذ صء الطب فػج:  فػػ  الماػب ؿ علػػى القػدرة علػػى مفر ػ  عاصلػػر الب لػ  األثػػرا 
 . الما ط  بصلذات
ل  ػػ دو:  فػػ  الماػػب ؿ علػػى تاد ػػد م ػػصف الػػذات  ػػج عبلقتهػػص مػػع أبفػػد الػػذ صء ا

اقػػػصط ال ػػػ ف )البلمتاػػػصفج  ػػػج ال بػػػر  البلمتاػػػصفج  ػػػج اللػػػغر(  علػػػى القػػػدرة المرتبطػػػ  
 ;Hoerrm T, R. ,2000) بتاد د م صف الذات  ج عبلقتهص مع أ    ال  ػ د فػذه...

186) 

 
 

   

 

ى عددةىاثرىاستراتوجواتىالذكاءاتىالمت
 فيىاكتسابىالمفاهومىالنحووة

ىنضالىمزاحمىرشودد.ى
  1022آذارىىىىىى(5)ىددــالع

  411 

 

 جملة آداب الفراهيدي

دراػ    االفتمػصـ بتطػ  ر أاػصل ب  قد افتـ  ػصردار بتفف ػؿ الاظر ػ  مػع الب لػ  الم
تدر س  تفلـ لهص.  قد تفصعلػت مػدارس عد ػدة بصاػترات   صت التػدر س ماظمػ ف بأافاػهـ 
بػػرامج تػػدر س  تق ػػ ـ طبقػػًص لتلػػ ره الفلاػػفج، بػػؿ  افتمػػت د ؿ عد ػػدة اػػ اء  ػػج أ ر بػػص 

عل ػ   ااترال ص  د ؿ  رؽ يا ص بتباج  لافت   ج التدر س.  قد أثبتػت درااػصت عد ػدة  ص
برامج الذ صءات المتفددة  ج ر ع مات ا الدا ف   لدا األطفصؿ  ج مرااؿ التفل ـ الفػصـ 

 (Gardner , 2003 ; 58) ثل لًص المرال  االبتدال  .
 تأثير برامج تعميم الذكاءات المتعددة عمى مستوى دافعية التالميذ:

ص  ػػج المدراػػ   ب اػػت درااػػصت عد ػػدة  صعل ػػ  اظر ػػ  الػػذ صءات المتفػػددة بتطب قصتهػػ
(التج قصمػت 2000 ؿ   م ر ت ): على ر ع مات ا دا ف   التبلم ذ ماهص دراا  د ب راه

بتق  ـ أثر براصمج  ج التفلـ بصلذ صءات المتفددة  التفلـ ال مصعج على دا ف ػ  التبلم ػذ. 
 قػػد اثت ػػرت الف اػػ  مػػف مرااػػؿ ر ػػصض األطفػػصؿ  تبلم ػػذ مػػف اللػػؼ الرابػػع  الاػػصدس 

فػػذه الف اػػ  قػػد اثت ػػرت طبقػػًص لمبلاظػػ  مدراػػ هـ اػػ ؿ   ػػ د ااثفػػصض  ػػج  اآلبتػػدالج،
مات ا الدا ف   لد هـ،   ذلؾ نػفؼ  ػج ماػت ا التفصعػؿ  الت الػؿ مػع بق ػ  أقػرااهـ. 
 قػػد أ  ػػدت اتػػصلج الدرااػػ  ر فػػًص  ػػج ماػػت ا دا ف ػػتهـ   ماػػت ا التفصعػػؿ ال مػػصعج مػػع 

لػػذ صءات المتفػػددة  الػػتفلـ ال مػػصعج. أقػػرااهـ بفػػد ااػػتثداـ براػػصمج تػػدر س قػػصلـ علػػى ا
( بتطػ  ر براػصمج تفل مػج 118 ذلؾ قصـ  ٌؿ مػف   اػاس: بر  ػصاس,  صاػد ف  ز مرمػصف)

قػػصلـ علػػى  لاػػف  التػػدر س بصاػػتثداـ الػػذ صءات المتفػػددة مػػف أ ػػؿ تفز ػػز ماػػصفج اللغػػ  
 ف لفبلج م  ل  عار القراءة لػدا ع اػ  مػف تبلم ػذ اللػؼ األ ؿ  الثػصاج  الػذ ف  اتمػ

مػػف طبقػػصت ا تمصع ػػ  ذات ماػػت ا مت اػػط  ػػج  ال ػػ   ػػ  صغ .  قػػد تػػـ اثت ػػصرفـ اظػػرًا 
الثتبصرات ق صس اللغ   ملفهـ التتبفج  ج المدرا .  بفد تفز ز الماهج الفصدو ببراصمج 
الذ صءات المتفددة أ  دت اتصلج ر ع  ج مات ا التال ؿ الدرااج لدا فبالء الطلبػ . 

( أثػػر ااػػتثداـ ااػػترات     تػػدر س 2000س: ػػصرف   ػػصثج) قػػد تاػػرا  ػػؿ مػػف  صر تص 
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قصلمػػػ  علػػػى أاػػػل ب التػػػدر س مػػػف الػػػذ صءات المتفػػػددة علػػػى ع اػػػ  مػػػف تبلم ػػػذ اللػػػؼ 
الاػصدس  الاػػصدو ع ػػر  ػػج األدب  الااػػ ، الترب ػػ  البدا ػػ ،  الدرااػػصت اآل تمصع ػػ   ػػج 

  ااػػ  تفلػػـ  ال ػػ   ػػ  صغ   قػػد   ػػفت اتػػصلج الدرااػػ    ػػ د تااػػف  ػػج ماػػت ا الدا ف ػػ
 . )ااترا ت(المصدة.

 :اإلتداع
 فػػد االبػػداع مػػف ا ثػػر الملػػطلاصت الافاػػ    ػػ  عص  فػػ   فاػػج ثلػػؽ ا  ا  ػػصد 

  ؿ مص  تفلػؽ ،   ادرج تات مفاصه  ؿ مف االثتراع  اال ت صؼ  االبت صر،  جء  د د
 بتط ر الب ػر    تقػدمهص  ازدفصرفػص  ػج  ص ػ  ماػصاج الا ػصة مػف زراعػ   لػاصع   ت ػصرة

 قػػد د ػػع فػػذا ا  مػػصت .  ا صاػػ   ادب  ترب ػػ    اػػ ف  غ ػػره  ػػرتبط بصالبػػداع  المبػػدع ف
،  ث رة الى رعص   البا ث التج تهدؼ الى ا ت صؼ الم افب االبداع    ق صاهص  تام تهص

 بمص اف القدرات الفقل   التج تاهـ  ج التف  ر االبداعج ال تاالر  ج م م عػ  قل لػ  
ل ػػػاهف  ثتلفػػػ ف   مػػػص ب ػػػاهـ مػػػف ا ػػػث فػػػذه ، ف  م ػػػع الاػػػصسبػػػؿ تات ػػػر بػػػ  مػػػف الاػػػصس

 ف ػذا  م ػف درااػ  فػذه الفمل ػ  د ف اف ال ػأ الػى ، القدرات  ج مدا مص لدا  ؿ ماهـ
 (.1، 1003، مف ثبت اف ل  ااتص ص ابداع ص )رن اف

  قػػد تفػػددت الاظػػرة إل هػػص  تفػػددت ، االبػػداع ظػػصفرة متفػػددة ال  ااػػب  األ  ػػ 

 علػى (Ability)  بفض البصاث ف أ  الفلمصء  قلد ف بصإلبداع المقػدرة ،التفر فصت لهص

ثرا ػ  إلػى ا ػز ال  ػ د (Novel) ثلػؽ  ػجء  د ػد ا  مبت ػر اػد ث ب امػص . تمصمػًص  ا 
علمصء يثر ف بصإلبداع الفمل ػ  أ  الفمل ػصت  بثصلػ  الاػ   ل     التػج  ػتـ بهػص   قلد
بػػداع ذلػػؾ ال ػػجء ال د ػػد ذو الق مػػ  الفصل ثلػػؽ  مػػص  اظػػر بػػصاث ف يثػػر ف مػػف .  ػػ  ا 

اإلبػداع  ػج اطػصؽ اإلاتػصج أ  الفمػؿ اإلبػداعج ذاتػ  أ  المالػل  )الاػصتج(  الفلمػصء إلػى
القدرة على االبت صر  عف الفمل   اإلبداع   التػج تػبدو  ػج اهص ػ  األمػر  الذو  ا أ عف
ى أاػصس   اظػر  ر ػؽ رابػع إلػى اإلبػداع علػ. الفمػؿ اإلبػداعج  تاق قػ  إلػى إا ػصز ذلػؾ

 عل ػػ   اظػػر إلػػى اإلبػػداع أ  الظػػصفرة اإلبداع ػػ   ،الب لػػ  المبدعػػ  الم قػػؼ اإلبػػداعج أ 
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أ   (Process)أ  الفمل ػػ  (Product) أ  اإلاتػػصج (Person) علػػى أاهػػص ال ػػثص
 ػفصرًا  (Rhoodes)  قػد  نػع ر دز ،(Press) المبدعػ  الب لػ  –الم قػؼ اإلبػداعج 

 Four P’s of): الماصاج األربف   ج مص  فرؼ بػ  لثص ب  فذه الاظر صت    مع ب 

Creativity) أو :(Product , Person, Press, Process)،  لفػػؿ تفػػدد فػػذه 
 اص لػػت تفاػػ رفص  ػػؿ مػػف   هػػ   التفر فػػصت ا ػػأ مػػف اثػػتبلؼ المػػدارس التػػج تاص لتهػػص

 (.89-81: 8619 ،)ز ت ف اظرفص الثصل 
 ط التػج تم ػف ال ػثص مػف الػربط   فرؼ االبداع على اا  دال  لم م ع  ال ػر 

غ ر الفصدو لبل  صر بمص  اقؽ ا اتج  د دة تتنح  ج ااػل ب   ػج مفصل ػ  الم اقػؼ ا  
 مػف ال ػر ط البلزمػ  لتاق ػؽ االبػداع تػ  ر م م عػ  مت اػرة مػف ، الم  بلت المثتلفػ 

الاقػصلؽ    ػػ د م ػ ل  تتطلػػب اػبل ابػػداع ص ا   د ػػدا  ام ذ ػص مػػف اال  ػصر  ػػبدو الػػى 
، 1001، مالػ ر  اثػر ف)ق ؽ الػربط بػ ف   ااػب الم قػؼ بطر قػ   د ػدة ا   فصلػ  تا

101) . 
 -:قدرات التفكير االبداعي

( الػى اف افػـ 1980، ت رااس)(  1967،  لف رج)ا صر عدد مف البصاث ف مثؿ 
 -:قدرات التف  ر االبداعج فج

 -:انطالقح -1
راد ػػػصت ا  اال  ػػػصر ا    قلػػػد بهػػػص القػػػدرة علػػػى ت ل ػػػد عػػػدد مػػػف االبػػػداؿ ا  المت

 فػػج  ػػج ،  الاػػرع   الاػػه ل   ػػج ت ل ػػدفص، االاػػتفمصالت عاػػد االاػػت صب  لمث ػػر مفػػ ف
،   فرفص عمل ػ  تػذ ر  ااػتدعصء اثت ػصرو لمفل مػصت ا  ثبػرات ا  مفػصف ـ اػبؽ تفلمهػص

 -: فاصؾ عدة اا اع مف الطبلق  مف ابرزفص
 -:طالقة الكممات -أ

 ػػأف ،  لمػػصت بصعطػػصء  لمػػصت  ػػج ااػػؽ ماػػدد ت ػػ ر الػػى اػػرع  التف  ػػر  ػػج ال
 . تق ؿ )ا تب ا بر عدد مف ال لمصت التج تبدأ بارؼ )أ(  تاتهج بارؼ )ب(

 -:الطالقة الفكرية -ب
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 ت  ر الى قدرة الفرد على ااتػصج ا بػر عػدد مم ػف مػف اال  ػصر التػج تتػ  ر   هػص 
 اعػط ا بػر ، رالػداذ ر  م ػع االاػتثدامصت المم اػ  لػ رؽ ال ) ر ط مف ا   أف تق ؿ 

 .فاص  ف للقل  االت   ).........(عدد مم ف مف ال
 -:طالقة الرسوم -ج

 تتفلػػؽ بقػػدرة الفػػرد علػػى  نػػع بفػػض االنػػص صت ال ػػ صؿ مف اػػ  لت ػػ  ف راػػـ  
 . (24، 2002، ابراف ـ) ال  صؿ عد دة

 -:املزونح -2
ت قفػػ   ل اػػت مػػف اػػ ع اال  ػػصر الم،  افاػػج بهػػص القػػدرة علػػى ت ل ػػد ا  ػػصر متا عػػ 

  مػص  بلاػظ ، عصدة مع ت     ماصر التف  ر بااػب تغ ػر المث ػر ا  متطلبػصت الم قػؼ
 صف المر ا  ع س ال م د الذفاج الذو  فاج اف  تباى الفرد اامصطص ذفا   ماددة الفص 

 ػصذا  صاػت الطبلقػ  .  غ ر قصبل  للتغ  ر   ا   بهص م اقؼ الا صة مهمػص تغ ػرت  اثتلفػت
 ػػصف المر اػػ  تتاػػدد  م ػػص ب  ػػؼ ، الاػػت صبصت التػػج تلػػدر عػػف الفػػردتتاػػدد  م ػػص بفػػدد ا

 -: تاقاـ المر ا  الى ا ع ف، فذه االات صبصت  مص  تمثؿ  ج تا عهص  اثتبل هص
 -:المرونة التمقائية -أ

.  فج تفاج ار   تغ  ر ال  ه  الذفا     مص  تلؿ بم  ل  ماددة تاد دا ن قص
ه  ت   ه  اا  ات صفت  د ػدة باػرع   اػه ل  باػبب اذ  ق ـ الفرد بتغ  ر م را تف  ر 
(. فػج المر اػ  التػج تقػصس مبص ػرة 196، 1971، الاػ د) انح ا  بغ ر ابب  انح 

، مػػف مقػػص  س الطبلقػػ   ذلػػؾ بفػػد الفلػػصت المثتلفػػ  التػػج تلػػاؼ ال هػػص ااػػت صبصت الفػػرد
، ل رالػد مثبل عاػدمص  طلػب مػف الفػرد اف  ػذ ر ا بػر عػدد مم ػف مػف ااػتفمصالت  رؽ ا

  ات  ب بصا   م ف اف  اتفمؿ  ج تاظ ؼ الا صرة ا  الز صج ا  الم تب  ا  المرا ص ا  
 ل اػػػػػ   الػػػػػؿ علػػػػػى ، (  ػػػػػج الطبلقػػػػػ 5 صاػػػػػ   الػػػػػؿ علػػػػػى در ػػػػػ  )، اد ات الم تػػػػػب

امػص الفػرد الػذو  ػذ ر اف  رؽ ال رالػد  م ػف اف  اػتثدـ  ػج ، لفر(  ػج المر اػ )در  
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الالع ا    نع على ر  ؼ المطصبي ا  تلاع ما  تاظ ؼ الا صرات ا  لتغل ؼ بفض 
 . طصلرات  رق    صا   الؿ على در     دة  ج الطبلق   المر ا 

 -:المرونة التكيفية -ب
 مثػصؿ ذلػػؾ ،  فػج المر اػ  التػج ت ػتؽ مػف االثتبػصرات التػج تفػد ثل لػص لػذلؾ

 طلباػػص  اذا علقاػص ث طػ ف  ػج طر ػج الا ػرة با ػث   ػ ف  ػؿ ماهمػص بف ػدا عػف االثػر)
مف م م ع  مف اال ثصص  ؿ ماهـ علػى اػدة اف  قػؼ  ػج  اػط الغر ػ   اف  اػص ؿ 
اف   د ابل  اتط ع اف  اصعده على االماصؾ بصلث ط ف  ج  قت  ااد  ػصف ال ػثص 
المػػرف  اػػتط ع اف  اػػلؾ اػػل  ص اص اػػص  م اػػ  مػػف م ا هػػ  فػػذه الم ػػ ل    قتػػرح مػػثبل 

امػص ال ػثص غ ػر المػرف عقل ػص . الثػ ط االثػرالق صـ بصر ا  ااػد الث طػ ف عاػد تاػص ؿ 
 صا  قد ال  اتط ع اف   د ابل لتلؾ الم  ل  الاػ  قػد ال  ػتم ف مػف اف   ا ػ  الم قػؼ 

 . (25، 2002، ابراف ـ)باؿ عقلج ماصاب 
  -:االصانح -3

 افاػػج بهػػص ال ػػدة  التفػػرد  القػػدرة علػػى ااتػػصج االاػػت صبصت  اال  ػػصر غ ػػر المصل  ػػ  
اات صب  مقب ل  مثؿ الم ؿ لبلدالء بتداع صت لفظ   اصدرة  ج اثتبصر   التج تفد مع ذلؾ

 -:لتداعج ال لمصت  تاقاـ الى ا ع ف
 -:االصالة التمقائية -أ

  ػج فػذه الاصلػ   قػـ  البصاػث بتاد ػد ، تقصس مبص رة مف اثتبصرات الطبلقػ   فج
، اػػ ف )ابػػ  اطػػبا زاف االلػػصل  طبقػػص لت ػػرار اػػد ث االاػػت صب  التلقصل ػػ   ػػج ع اػػ  التق

1983 ،340) . 
 -:االصالة التكيفية -ب

 فػػج التػػج تقػػصس بصثتبػػصرات عػػدت ثل لػػص لق ػػصس االلػػصل   ػػج ذاتهػػص ماػػتقل  
ااػػػب ص عػػػف اثتبػػػصرات الطبلقػػػ . مف ا ػػػهر فػػػذه االثتبػػػصرات فػػػ  اثتبػػػصر  لف رد)اثتبػػػصر 

  ابػػػ)عاػػػص  ف القلػػػص( اذ تقػػػدـ قلػػػ  للفػػػرد   طلػػػب ماػػػ  اقتػػػراح عاػػػص  ف لهػػػذه القلػػػ 
  .(340، 1983، اطب
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( اف االبػػداع   ػػ ر الػػى قػػدرة الفػػرد علػػى ا ت ػػصؼ عبلقػػصت 2001،  ػػلبج)  ػرا 
 د دة ب ف عاصلر م   دة ا  مقترا   ف   تطلب    د قدرات مفقدة مع قدرات على 
التفصمػػؿ مػػع عػػدد  ب ػػػر مػػف المفل مػػصت الاػػػصبق  التػػج تػػـ تثز اهػػػص  ػػج الػػذا رة الط  لػػػ  

 . (79، 2001،  لبج)المدا 
 :أسانية تنميح انتفكري اإلتداػي

ر اد الترب ػػ  الفلم ػػ   علمػػصء الػػافس التربػػ   ف لتام ػػ   فاػػصؾ أاػػصل ب عػػّدة طراهػػص
( إلػى مػص ااتفرنػ  1994، ااػف) قػد ا ػصر  ،المدراػ  اإلبداع  التف  ر اإلبػداعج  ػج

 : عف أاصل ب تام   االبت صر لدا الطبلب بصألاصل ب اآلت   الا رااج
 :تؼهيمتفزيد ان -1

 فػػ  أاػػل ب  اػػصعد  ػػج التفػػرؼ علػػى اص ػػصت  م ػػ ؿ  رغبػػصت الطصلػػب المبت ػػر 
  ج افس ال قت  صف فذا الا ع أ  األال ب  ج التفلـ   بع اص صت  م  ؿ  ، الم ف ب
 المبت ر ف الذ ف   د ف مفصاصة  ملؿ مف الدراا   ج المدارس الفصد  . الطبلب

 :املربمج انتؼهيم -2
  فػػذا الاػػ ع مػػف ،المبػػرمج مػػف  تػػب  اصاػػبصت إل تر ا ػػ تتفػػدد أ ػػ صؿ التفلػػ ـ 

التفل ـ    ر للطصلب الم فػ ب ال هػد  ال قػت   اػصعد علػى التقػدـ با ػصح ثػبلؿ الاػل  
 نػػبًل عػػف أاػػ   تم ػػى  ػػج  ،الثطػػ ات ال انػػا   المت هػػ  ااػػ  تاق ػػؽ الهػػدؼ مػػف

 الار ف   ال انا  مع قدرات  اات ص صت الطصلب الم ف ب. اات صبصت 
 :اسثحاحل -3

 ػػىلى  صاػػب  ، د رفػػص ا ػػ و   ّفػػصؿ ال اػػّ مص   مػػص  تفلػػؽ بػػصلم ف ب ف  المبت ػػر ف
 ،األد ار   المهصـ التج ت  رفص للطصلب  صاهص تقـ  بد ر الم رؼ  الم    الذ ج للطصلب

 تفص اػػ  علػػى  ،ت  هػػ    تاػػصعده  ػػج اػػؿ بفػػض الم ػػ بلت أثاػػصء التفصمػػؿ مفهػػص  هػػج
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 ،طػػ ة بثطػػ ة  تفػػد لهص أثاػػصء الت ر ػػب  الباػػث )ااػػفت ربػػ  أ  م ػػ ل  ث متصبفػػ  أ ػػ 
1994 :80-81) . 

 :دراساخ ساتقح
 )ب خ( دراسح خطايثح وػدنان -1

فد ت الدراا  إلى ال  ؼ عف أثر ااتثداـ إاترات   صت الذ صءات المتفددة  ػج 
ا تاصب طلب  اللؼ الاصبع األاصاج لمهصرات عمل صت الفلـ،  ذلؾ مف ثػبلؿ  اػص 

  تػػػدر س قصلمػػػ  علػػػى اظر ػػػ  الػػػذ صءات المتفػػػددة المتنػػػما   ػػػج ماهػػػصج أثػػػر إاػػػترات   
 . الفل ـ الفصم 

( طصلبػػًص  طصلبػػ  مػػ زع ف علػػى  ػػفبتج ذ ػػ ر مػػف 95ت ػػ لت ع اػػ  الدرااػػ  مػػف )
طلبػػ  اللػػؼ الاػػصبع األاصاػػج  ػػج مدراػػ  المػػزار األاصاػػ   للباػػ ف   ػػفبتج إاػػصث مػػف 

األاصاػػ   للباػػػصت. ل مع ب صاػػػصت  طصلبػػصت اللػػػؼ الاػػصبع األاصاػػػج  ػػػج مدراػػ  المػػػزار
الدراا  ثػـ ااػتثداـ اثتبػصر مهػصرات عمل ػصت الفلػـ المتػر ـ  المفػدؿ  المتنػمف ثماػ  
ماػػت  صت ملػػاف  فرم ػػًص ت زعػػت علػػى م ػػصلج عمل ػػصت الفلػػـ األاصاػػ    المت صملػػ . تـ 

   ػػػػػػػد  KR-20 –ااػػػػػػػصب مفصمػػػػػػػؿ ثبصتػػػػػػػ  بصاػػػػػػػتثداـ مفصدلػػػػػػػ   ػػػػػػػ در ر ت صرداػػػػػػػ ف 
 (.0.88ماص  ًص)

 مػػص تػػـ تػػدر س الماتػػ ا الفلمػػج الماػػدد للمفصل ػػ  الت ر ب ػػ  مػػف ثػػبلؿ تػػدر س 
ثػػػبلث  اػػػدات )القػػػ ا  النػػػغط،  النػػػغط ال ػػػ و  الر ػػػصح،  أامػػػصط مػػػف الت ػػػصثر( مػػػف 
ماهصج الفل ـ الفصم  لللؼ الاصبع األاصاج. تـ تط  رفص   قػًص ألربػع إاػترات   صت مػف 

رفػػص ااػػتاصدًا لاتػػصلج ماػػح الػػذ صءات المتفػػددة، إاػػترات   صت الػػذ صءات المتفػػددة تػػـ اثت ص
  ثللت الدراا  إلى الاتصلج التصل  :

تف ؽ أثر إاترات     الذ صءات المتفددة على الطر ق  التقل د    ج ا تاػصب الطلبػ   -1
 لفمل صت الفلـ بم صؿ عمل صت الفلـ األاصا  .
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 تف قػػػػػػػت الطصلبػػػػػػػصت علػػػػػػػى الطػػػػػػػبلب  ػػػػػػػج ا تاػػػػػػػصب عمل ػػػػػػػصت الفلػػػػػػػـ األاصاػػػػػػػ  . -2
 أ لػػػت الدرااػػػ  بنػػػر رة التأ  ػػػد علػػػى ااػػػتثداـ فػػػذه اإلاػػػترات      ػػػج تػػػدر س 

 . الفل ـ
 :(2002، دراسح )خاند -2

 -:ىدفت ىذه الدراسة االجابة عن التساؤالت االتية
مص أثر تدر س براصمج لتفل ـ التف  ػر  ػج مػصدة الر صنػ صت علػى ا تاػصب المهػصرات  -1

 التالػ ؿ الدرااػج لطػبلب اللػؼ  (لاصقػدللتف  ػر ا –للتف  ر االبت صرو )المفر    
 األ ؿ اإلعدادو ؟

 مص أثر تدر س البراصمج على ا تاصب االت صفصت اا  ااتثداـ ال مب  تر؟ -2
 -:ااتثدمت البصاث  االد ات االت  

 . للتف  ر االبت صرو (الل ر –اللفظج )اثتبصر ت رااس ب زل    -1
الاصقػػػػد لتبلم ػػػػذ المرالػػػػ  اثتبػػػػصر  اطاػػػػ ف   ل اػػػػر المهػػػػصرات المفر  ػػػػ  للتف  ػػػػر  -2

 اإلعداد  .
 (مف إعداد البصاث لـ الر صن صت )اثتبصر التال ؿ الدرااج لبفض   ااب تف -3
 مق صس االت صفصت ال  داا ػ  ااػ  ااػتثداـ ال مب ػ تر لتبلم ػذ المرالػ  اإلعداد ػ  -4

 .(البصاث  )مف إعداد
ااػػػتثدمت البصاثػػػ  الطر قػػػ  الف ػػػ ال   الثت ػػػصر ع اػػػ  مػػػف طػػػبلب اللػػػؼ اال ؿ 

 بفػػػدفص قصمػػػت بباػػػصء البراػػػصمج ، المت اػػػط  قاػػػمتهص الػػػى م مػػػ عت ف ت ر ب ػػػ   نػػػصبط 
المقتػػرح عػػف طر ػػؽ تنػػم ف مهػػصرات التف  ػػر االبت ػػصرو  الاصقػػد  االت ػػصه ال  ػػدااج ااػػ  

االثتبػصر التالػ لج  مق ػصس االت ػصه  ااتثداـ ال مب  تر. مص قصمت بصلتاقؽ مف لػدؽ
 بفػػػدفص ااػػػتثدمت البراػػػصمج  ػػػج تػػػدر س ، ااػػػ  ال  مب ػػػ تر  ااػػػصب مفػػػصملج ثبصتهمػػػص
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 قػػػد ، امػػػص الم م عػػػ  النػػػصبط   قػػػد دراػػػت بصلطر قػػػ  االعت صد ػػػ ، الم م عػػػ  الت ر ب ػػػ 
 -:اظهر الباث الاتصلج االت  

 دالل  إالصل  .تام   مهصرات تف  ر التبلم ذ االبت صرو بطر ق  ذات  -1
 تام   مهصرات تف  ر التبلم ذ الاصقد. -2
ز ػػصدة تالػػ لهـ ل  ااػػب تفلػػـ الر صنػػ صت المتنػػما   ػػج مقػػرر الهاداػػ   المفػػصف ـ  -3

  الفبلقصت  المهصرات.
ز ػػػصدة الامػػػ   ػػػػج ات ػػػصه التبلم ػػػذ ااػػػػ  ااػػػتثداـ ال مب ػػػ تر  ػػػػى الفمل ػػػ  التفل م ػػػػ   -4

 ااترات(.، 2002 ، التفل ـ  التفلـ. )ثصلد
 (2004، حسني) دراسح -3

الاصاػػ ب  ػػج القػػدرة علػػى  ااػػتهدؼ الباػػث الاػػصلج التفػػرؼ علػػى أثػػر ااػػتثداـ
األ ؿ /  ل ػ  المفلمػ ف  التف  ػر اإلبػداعج  ا تاػصب المفػصف ـ الفلم ػ  لػدا طلبػ  اللػؼ

 . ج مصدة الفل ـ
 طصلبػػ  مػػف طلبػػ  اللػػؼ األ ؿ /  ل ػػ   ( طصلبػػصً 82 ت  اػػت ع اػػ  الباػػث مػػف )

ع ػػ ال ًص مػػف م تمػػع الباػػث  تػػـ اثت ػػصرفـ ،2003-2002صـ الدرااػػج المفلمػػ ف للفػػ
 للدراا  اإلعداد  . ( طصلب   مف الفرع ف الفلمج  األدبج57( طصلب   )25 ب اقع )

 –المتغ ػػرات )الػػذ صء  ثػػـ قّاػػمت الف اػػ  إلػػى م مػػ عت ف مت ػػص لت ف  ػػج عػػدد مػػف
ع ػ ال ًص لتمثػؿ الم م عػ   صثـ أتثذت إاػداف ،الفرع الدرااج( –ال اس  –المفدؿ الفصـ 

 ػج  ،طصلبػًص  طصلبػ  (44) الت ر ب ػ  التػج تػدرس بصاػتثداـ الاصاػ ب  بلػت عػدد أ رادفػص
دراػػػت بصلطر قػػػ   اػػػ ف اتثػػػذت الم م عػػػ  الثصا ػػػ  لتمثػػػؿ الم م عػػػ  النػػػصبط  التػػػج

 ( طصلبًص  طصلب .38االعت صد  ،  بلت عدد أ رادفص )
بفػد  2003-2002مػف الفػصـ الدرااػج  ػج بدا ػ  الفلػؿ الثػصاج  طبقػت الت ربػ 
الدراا    ته لػ  الاصاػ ب لفػرض البرام  ػصت ال ػصفزة الثصلػ   اات مصؿ إعداد الثطط

تدر اػػ    المػػصدة  ػػج ال ل ػػ  بتػػدر س مػػصدة الفلػػ ـ  ػػٌؿ ااػػب   قػػد قػػصـ. لهػػذا الغػػرض
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 لغػرض تاق ػؽ فػدؼ الباػث تطلػب  علػـ  الا ػصة( –ال  م ػصء  – اثتلصلػ  )الف ز ػصء
إذ اعتمدت البصاثػ  علػى اثتبػصر  ،أ الفمص: اثتبصر التف  ر اإلبداعج ،ات ف اثات فذلؾ أد

أمػػص . األلػػصل ( مػػف التف  ػػر اإلبػػداعج –المر اػػ   –قػػدرات )الطبلقػػ   )تػػ رااس( لق ػػصس
(  قػػػػرة 17(  قػػػػرة ماهػػػػص )23 قػػػػد  صاػػػػت اثتبػػػػصرًا تالػػػػ ل ًص م  اػػػػًص مػػػػف ) ،األداة األثػػػػرا

(  قػػرات مقصل ػػ  ماػػددة اإل صبػػ  تتطلػػب 6تفػػدد(   )اثت ػػصر مػػف م) م نػػ ع   مػػف اػػ ع
 قػد الػلت  لتػص األداتػ ف  ،التطب ػؽ( –المثػصؿ  –التفر ػؼ ) إ صبتهص ثبلث  مطصلػب فػج

 بفػػد إاهػػصء . اإلالػػصلج لفقػػرات االثت ػػصر التالػػ لج علػػى اللػػدؽ  الثبػػصت  التال ػػؿ
لب صاػصت  تال لهػص  بفػد  مػع ا ،أ ػراد ع اػ  الباػث الت رب  طبقػت البصاثػ  األداتػ ف علػى
بصاػػػتثداـ االثت ػػػصر التػػػصلج لف ا تػػػ ف ماػػػتقلت ف  إالػػػصل ًص بم  ػػػب  رنػػػ صت الباػػػث
 : ت للت البصاث  إلى الاتصلج اآلت  

 ال    ػػد  ػػرؽ ذ  داللػػ  إالػػصل   بػػ ف مت اػػط قػػدرة أ ػػراد الم مػػ عت ف الت ر ب ػػ  -1
األلػػصل   –المر اػ   – النػصبط   ػج التف  ػر اإلبػداعج عاػد الماػت  صت )الطبلقػ  

 .(ال لج –
 ال    ػػد  ػػرؽ ذ  داللػػ  إالػػصل   بػػ ف مت اػػط ا تاػػصب الم مػػ عت ف الت ر ب ػػ  -2

 قػػػػػػد ثر ػػػػػػت البصاثػػػػػػ  بفػػػػػػدد مػػػػػػف االاػػػػػػتاتص صت .  النػػػػػػصبط  للمفػػػػػػصف ـ الفلم ػػػػػػ 
 المقتراػػصت  التػػج تفػػّد م  هػػصت لباػػ ث ماػػتقبل    تثطػػ ط بػػرامج   الت لػػ صت

 .ج(-أ، 2004، فلم ف )اا فالفلـ   ج  ل   الم تفل م   لتدر س مصدة
 انفصم انثانث

 إجزاءاخ انثحث
  مؿ فذا الفلؿ اال راءات التج قصـ بهص البصاث  التج ت ػمؿ اثت ػصر التلػم ـ 

،  تطب ػؽ ت ربتػ الت ر بج الماصاب  تاد د م تمع الباث  اثت صر ع اتػ   باػصء اد اتػ  
 -:   مص  لج عرض مفلؿ لهذه اال راءات مرتب    ؽ تالاؿ

 يار انتصميم انتجزيثياخت -
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اعتمػػػد البصاػػػث التلػػػم ـ الت ر بػػػج ذا الم مػػػ عت ف بصالثتبػػػصر البفػػػدو  فػػػ  مػػػف 
 (: 1تلصم ـ النبط ال زلج   مص مب ف  ج المثطط )

 (1مثطط )
 التلم ـ الت ر بج للباث

 المتغيرين التابعين المتغير المستقل المجموعات

 الم م ع  الت ر ب  
 صءات التدر س بصاترات   صت الذ

 الاا    ا تاصب المفصف ـ المتفددة
 اإلبداعجالتف  ر   

 التدر س بصلطر ق  االعت صد   الم م ع  النصبط 

 جمتمغ انثحث  -
 ػػػػػج المػػػػػدارس الثصا  ػػػػػ   فلمػػػػػجابػػػػػع ال ػػػػػمؿ م تمػػػػػع الباػػػػػث طػػػػػبلب اللػػػػػؼ الر 

 .2011 - 2010للفصـ الدرااج  لترب   اصا   بلد هصر   التصبف  اإلعداد   الا
 نثحثػينح ا -

قلػد ًص لتفػص ف  (اثتصر البصاػث إاػدا المػدارس الثصا  ػ  )ثصا  ػ  الثنػراء للباػ ف
إدارة المدراػػػ   مػػػدرس مػػػصدة اللغػػػ  الفرب ػػػ  مػػػع البصاػػػث  ااػػػتفدادفـ لتقػػػد ـ التاػػػه بلت 

اثتصر البصاث  ػفب  )ب( ع ػ ال ًص لت ػ ف الم م عػ  الت ر ب ػ  . البلزم  لتطب ؽ الباث
  ػػػػفب  )أ( لت ػػػػ ف ، اػػػػترات     الػػػػذ صءات المتفػػػػددةداـ التػػػػج اػػػػ درس طبلبهػػػػص بصاػػػػتثا

الم م عػػ  النػػصبط  التػػج اػػ درس طبلبهػػص بصلطر قػػ  االعت صد ػػ ،  قػػد ااػػتبفد الطػػبلب 
( طصلبػػػػص  ػػػػج الم م عػػػػ  32( طػػػػبلب  قػػػػد ألػػػػبح عػػػػدد الف اػػػػ  )3الرااػػػػب ف  عػػػػددفـ )

 ( طصلبص  ج الم م ع  النصبط .34الت ر ب     )
 تكافؤ جممىػتي انثحث: -

قصـ البصاث بص راء عمل   الت ص ب  ج بفض المتغ رات التج اعتقػد بأاهػص قػد تػبثر 
 - ج المتغ ر ف التصبف ف   فذه المتغ رات فج:
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 . ( للملف  صت المتتصبف Ravinالذ صء بصاتثداـ اثتبصر را ف ) -أ
 (للاا  الاصبق  )اللؼ الثصلث المت اط التال ؿ الدرااج  ج مصدة اللغ  الفرب   -ب
 التف  ر االبداعج. -ج

( لف اتػ ف ماػتقلت ف لمقصراػ  مت اػطصت t-testااتثدـ البصاث االثتبػصر التػصلج )
 قػد اظهػرت الاتػصلج اف القػ ـ التصل ػ  المااػ ب   ،الم م عت ف ل ػؿ مػف المتغ ػرات اعػبله
(  در ػػػ  ار ػػػ  0.05( عاػػػد ماػػػت ا داللػػػ  )2,00أقػػػؿ مػػػف الق مػػػ  ال د ل ػػػ  البصلغػػػ  )

علػى أف الم مػ عت ف الت ر ب ػ   النػصبط  مت ص لتػصف إالػصل ًص  ػج  ػؿ  ( ممص  ػدؿ64)
   نح ذلؾ. (1المتغ رات  ال د ؿ )

 (1 د ؿ )
 ت ص ب م م عتج الباث

عدد  المتغير المجموعة
 الطالب

المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 التجريبية
 الذكاء

21 23,4 2,52 
0,2 

1,00 

 غير دال
 2,31 24,4 23 الضابطة
التحصيل  التجريبية

السابق في 
 المغة العربية

21 51,16 22,26 
 21,4 52,40 23 الضابطة غير دال 0,24

التفكير  التجريبية
 اإلبداعي

21 261,32 3,30 
 3,42 261,14 23 الضابطة غير دال 0,12

 ث: اػداد مستهزماخ انثح -
 تضمنت مرحمة اعداد مستمزمات البحث مايمي:

 تدر اػ تاد د المصدة الفلم   التج اتق ـ بتدر اهص مػف  تػصب اللغػ  الفرب ػ  المقػرر  -1
 .  فلمجاللطبلب اللؼ الرابع 

ااػب المػصدة الفلم ػ  التػج تنػماهص  ػؿ  م نػ عصتل صغ  األغراض الاػل     لل -2
ص علػى اثبػ  مػف الثبػراء مػع ( غرنص ال   ص  بفد عرنه76 لؿ  بلت عددفص )

تػػـ األثػػذ بصلمبلاظػػصت  التفػػد بلت التػػج أ ػػصر إل هػػص الثبػػراء مػػف  ،ال تػػصب المقػػرر
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( 78إذ الػػػبح الفػػػدد الاهػػػصلج لبلغػػػراض الاػػػل     فػػػ  )، إنػػػص    اػػػذؼ  تفػػػد ؿ
 اغراض ال    .

اللغػ  الفرب ػ   ػج المدراػ  ل ػؿ مػصدة اعداد الثطط التدر اػ   بصلتفػص ف مػع مػدر س  -3
 عػػػ   قػػػػد تنػػػػمات الثطػػػط المفػػػػردات افاػػػػهص ل ػػػبل الم مػػػػ عت ف مػػػػف مقدمػػػػ  م م

 ل ج تتأ د البصاث  مف اف الثطط المفػدة .  عرض  أالل    ا بصت  أا ط  ب ت  
 باػػػػػصء علػػػػػى التفػػػػػػد بلت ،لػػػػػصلا  للتطب ػػػػػؽ  قػػػػػد عرنػػػػػتهص علػػػػػى بفػػػػػض الثبراء
  الت   هصت عدلت الثطط  ألبات  صفزة لبلاتثداـ.

 : إػداد أداتي انثحث
 تنػػمف الباػػث الاػػصلج اداتػػ ف فمػػص اثتبػػصرا ال تاػػصب المفػػصف ـ اللغ  ػػ   اثتبػػصرا للتف  ػػر 

 -:   مص  صتج ثط ات ا  ا راءات اعداد فصت ف االدات ف، االبداعج
 اننحىيح اختثار اكتساب املفاهيم -1
 :  تحديد عدد فقرات االختبار –

عػدد  قػرات االثتبػصر اذ  قصـ البصاث بصات صرة بفض مدراػج اللغػ  الفرب ػ  لغػرض تاد ػد
اف فػػػػذه الفمل ػػػػ  تنػػػػمف  ػػػػم ؿ االثتبػػػػصر للماتػػػػ ا ، (  قػػػػرة50اقتراػػػػ ا اف   ػػػػمؿ االثتبػػػػصر )

 . الدرااج
 -:اعداد الخارطة االختبارية –

الثصرط  االثتبصر   فج مثطط تفل لج لمات ا المصدة الدراا   ب  ؿ عاص  ف   ت نح 
 مػػػص ت نػػػح ، المتفلقػػػ  بم نػػػ ع فػػػذا الفاػػػ افالػػػ زف الااػػػبج ل ػػػؿ عاػػػ اف ممػػػثبل بفػػػدد االاػػػلل  

 قػد اعتمػد البصاػث عػدد الاػصعصت  مات  صت االغػراض الاػل     مػع الػ زف الااػبج ل ػؿ ماػت ا
  ذلؾ ااتثرج  المقررة لتدر س  ؿ  لؿ مف  ل ؿ ال تصب الاتثراج  زف مات ا ذلؾ الفلؿ

 (2) د ؿ  مص  ج ال  زف مات  صت االغراض الال     الثصل  ب ؿ  لؿ درااج
 (2 د ؿ )
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 االثتبصر   لبلثتبصر  الثصرط 
 الال     األغراض مات ا

 
 المات ا مقدر بفدد الاصعصت

 الم م ع تر  ب تال ؿ تطب ؽ اات فصب تذ ر

 الفلؿ
عدد 
 الاصعصت

 %100 %6 %21 %20 %12 %41 الااب 

 13 1 2 2 2 6 %11 11 اال ؿ
 12 2 1 2 2 5 %10 11 الثصاج
 13 1 2 2 3 5 %7 10 الثصلث
 12 1 2 2 2 5 %12 12 الرابع

 50 5 7 8 9 21 %100 44 الم م ع

 :  اعداد فقرات االختبار –
قػػػصـ البصاػػػث بتر مػػػ  االغػػػراض الاػػػل     الماػػػددة  ػػػج الثصرطػػػ  االثتبصر ػػػ  الػػػى  قػػػرات 

 (  قرة اثتبصر   م ن ع   مف ا ع االثت صر مف متفدد  امصـ  ؿ  قرة50اثتبصر   اذ تـ ل صغ  )
 . ( بدالؿ4ت  د )

   :اكتساب المفاىيم وضع تعميميات االجابة عن اختبار –
ت نػح   ف ػ   لػى  قػرات االثتبػصرقصـ البصاث ب نع تفل مصت ثصلػ  للطػبلب لبل صبػ  ع

 . اال صب  على االل  االثتبصر   ذلؾ طر ق  ت ز ع الدر صت على االالل   الفقرات
   :اكتساب المفاىيم تصحيح اختبار –

 -:حث بتصحيح فقرات االختبار وفقا لالجراءات االتيةقام البا
 . اعداد ا  ب  ام ذ    لفقرات االثتبصر الم ن ع   -1
 . اعط ت در    اادة لبل صب  اللا ا   لفر لبل صب  الثصطل  ا الفقرة المتر    -2

 
 

   

 

ى عددةىاثرىاستراتوجواتىالذكاءاتىالمت
 فيىاكتسابىالمفاهومىالنحووة

ىنضالىمزاحمىرشودد.ى
  1022آذارىىىىىى(5)ىددــالع

  411 

 

 جملة آداب الفراهيدي

   .اكتساب المفاىيم صدق اختبار –
 بفرض  قرات االثتبػصر لذا قصـ، اعتمد البصاث لدؽ المات ا للتص د مف لدؽ االثتبصر

مػػع الماتػػ ا علػػى م م عػػ  مػػف الثبػػراء  المتثللػػ ف  ػػج م ػػصؿ طرالػػؽ التػػدر س  الق ػػصس   
%  أ ثر  ااػب  التفػصؽ الثبػراء علػى  ػؿ  قػرة    ػد إف  م ػع الثبػراء  80التق  ـ  اعتمد ااب  

فض ماهص اتفق ا على لبلا    م ع  قرات االثتبصر مع إ راء بفض التفد بلت البا ط  على ب
 .  عاد إ راء  م ع التفد بلت المقترا  عد االثتبصر لصدقص

  االستطالعيةإجراء التجربة  –
ت  اػػت مػػف  فلمػػج اػػ  مػػف طػػبلب اللػػؼ الرابػػع العلػػى ع البصاػػث بتطب ػػؽ االثتبػػصر قػػصـ

 ذلػؾ للتأ ػد مػف  نػ ح  قػرات االثتبػصر ، الرمػصح الفػ الج للباػ ف طصلبص اثت ر ا مػف ثصا  ػ  (60)
 قد تب ف إف  قرات االثتبصر  صات مفه م    انا  مػف قبػؿ ، ال قت ألبلـز لئل صب  عا  تقد ر 

 . دق ق  (50-40الطبلب  قد ااتغرؽ الطبلب  قتص لبل صب  عف  قرات  ترا ح ب ف )
 -تحميل فقرات االختبار احصائيا: –

   قلػػد بصلتال ػػؿ االالػػصلج لفقػػرات االثتبػػصر ااػػصب ثبػػصت االثتبػػصر  مػػدا لػػف ب  ا 
 الغص ػ     ذلؾ ااصب الق ة التم  ز   ل ؿ  قرة   فصل   بدالؿ الفقػرات الم نػ ع  ,، اه ل   قرات 

مف تال ؿ الفقرات ف  التص د مف اف فذه الفقرات تراعج الفر ؽ الفرد   ب ف المتفلمػ ف مػف ا ػث 
تفلمػػ ف ذ و اػػه لتهص  لػػف بتهص  القػػدرة علػػى التم  ػػز بػػ ف المتفلمػػ ف ذ و القصبل ػػصت الفصل ػػ   الم
( طصلبػػص 60القصبل ػػصت النػػف ف , عل   رتبػػت در ػػصت طػػبلب الف اػػ  االاػػتطبلع    البػػصلت عػػددفـ )

تاصزل ص  تـ اثذ م م عت ف مف در صت الطبلب تمثؿ اال لى اعلى الػدر صت  ػج االثتبػصر  تمثػؿ 
( طصلبػص  ػج 30( طصلبػص الػى )60اذ قصـ البصاث بتقا ـ الف اػ  البصلغػ  )، الم م ع  الثصا   ا طأفص

 -:( طصلبص  ج الم م ع  الدا ص ثـ ا ر ت عل هص اال راءات االت  30الم م ع  الفل ص  )
 حساب درجة صعوبة فقرات االختبار
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 مثؿ مات ا لف ب  الفقرة الااب  المل    لبل صبصت الثصطل  على  قػرات االثتبػصر  لهػذا 
بػػػصت الثصطلػػػ  عػػػف الفقػػػرة تػػػـ ااػػػصب مفصمػػػؿ لػػػف ب   ػػػؿ  قػػػرة عػػػف طر ػػػؽ ااػػػصب عػػػدد اال ص

  ػػد ااهػػص تقػػع بػػ ف   بصاػػتثداـ مفصدلػػ  مفصمػػؿ اللػػف ب ، الم نػػ ع   للم مػػ عت ف الفل ػػص  الػػدا ص
اذ تفػػد الفقػػرة   ػػدة ، (,  لهػػذا عػػدت  م ػػع الفقػػرات ماصاػػب  مػػف ا ػػث لػػف بتهص0,29-0,70)

 . (%80-20 ذات لف ب  ماصاب  اذا  صف مات ا لف بتهص ب ف )
 يزية لفقرات االختبارحساب القوة التمي

 تفاػػج القػػ ة التم  ز ػػ  للفقػػرة مػػدا قػػدرتهص علػػى التم  ػػز بػػ ف المتفلمػػ ف  تػػـ ااػػصب القػػ ة 
التم  ز ػػػ  للفقػػػػرات الم نػػػػ ع   بااػػػػب عػػػػدد اال صبػػػصت اللػػػػا ا  ل ػػػػؿ مػػػػف الم م عػػػػ  الفل ػػػػص 

 ع   تقػع بػ ف  قػد   ػد اف القػ ة التم  ز ػ  لفقػرات االثتبػصر الم نػ،  الم م ع  الدا ص على الفقرة
اذ تفد الفقرة مم زة اذا  ػصف مفصمػؿ تم  زفػص ا بػر ، ( لذا تفد  قرات االثتبصر مم زة0,34-0,71)

 (.0,25مف )
 فعالية البدائل الخاطئة 

   ػػ ف البػػد ؿ الثػػصط  ، الممتااػػ ف رة قػػدرة الفقػػرة علػػى ا تػػذاب قلػػد بففصل ػػ  بػػدالؿ الفقػػ
ا ص الذ ف اثتصر ه اعلى مف عدد ا راد الم م ع  الفل ص,  فصال عادمص    ف عدد ا راد الم م ع  الد

(  بػػذلؾ تفػػد بػػدالؿ 0,33- -0,17 - بفػػد ااػػتثراج  فصل ػػ  بػػدالؿ الفقػػرات   ػػد ااهػػص تقػػع بػػ ف )
  لمػػص  صاػػت ق مػػ  مفصمػػؿ  فصل ػػ  البػػد ؿ الثػػصط  قل لػػ  دؿ ذلػػؾ ،  قػػرات االثتبػػصر  فصلػػ   ماصاػػب 

 . على اف البد ؿ  فصؿ
 ثبات االختبار

 بفػػد تا  ػػؿ ، (0,63تػػـ ا  ػػصد مفصمػػؿ  ر ابػػصخ الفػػص لبلثتبػػصر التالػػ لج   صاػػت ق متػػ  )
 (  بمقصراتهػص مػع الق مػ  ال د ل ػ 2,44)  ػد ااهػص تاػص و ، فذه الق م  الى الق م  التصل ػ  المقصبلػ 

ف ( تب ف اف الق م  التصل ػ  المااػ ب  اعلػى مػف الق مػ  ال د ل ػ   فػذا  ػدؿ علػى ا2,00 البصلغ  )
(  فػػذا  فاػػج اف المق ػػصس  تاػػـ 0,05عاػػد ماػػت ا داللػػ  )االػػصل ص ق مػػ  مفصمػػؿ االرتبػػصط دالػػ  

 .   د ثبصتب
 -مقياس انتفكري االتداػي: -2
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( 2004، اعتمػػػػد البصاػػػػث مق ػػػػصس تػػػػ رااس بلػػػػ غت   اللفظػػػػج  ال ػػػػ لج )ااػػػػ ف
 . لق صس التف  ر االبداعج لدا طبلب الف ا 

 -استراتيجيات الذكاءات المتعددة:
التػػػػػػػدر س  ػػػػػػػج أربػػػػػػػع إاػػػػػػػترات   صت تػػػػػػـػ   هػػػػػػػص تقػػػػػػػد ـ اظر ػػػػػػػ   ااػػػػػػػترات    اػػػػػػػددت 

اال ؿ مػػػػػػػػػف الت ربػػػػػػػػػ ,    مػػػػػػػػػص  لػػػػػػػػػج امػػػػػػػػػ ذج مػػػػػػػػػف  قبػػػػػػػػػؿ الت ربػػػػػػػػػ ت المتفػػػػػػػػػددة الػػػػػػػػػذ صءا
   -:الت   هصت التج قدمت للمدرس مف ا ؿ عرنهص على الطلب   ج الدرس

 اخي المدرس
ت نػػػػػػػػػ اهص  إف أاػػػػػػػػػد أفػػػػػػػػـػ مفػػػػػػػػػصلـ اظر ػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػذ صءات المتفػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػ  إم صا ػػػػػػػػػ 

لم م عػػػػػػػ  مػػػػػػػف الطلبػػػػػػػ  بمثتلػػػػػػػؼ األعمػػػػػػػصر  ب قػػػػػػػت قلػػػػػػػ ر با ػػػػػػػث  م ػػػػػػػاهـ ااػػػػػػػتثداـ 
مفػػػػردات الػػػػػذ صءات المتفػػػػددة ل فبػػػػػر ا عػػػػػف ال  ف ػػػػ  التػػػػػج  م ػػػػػف أف  تفلمػػػػ ا بهػػػػػص.  صلفد ػػػػػد 
مػػػػػف امػػػػػصذج التفلػػػػػ ـ األثػػػػػرا تاتػػػػػ و علػػػػػى تفػػػػػصب ر  مثتلػػػػػرات  لػػػػػفب علػػػػػى ال بػػػػػصر 

الػػػػػػذ صءات المتفػػػػػػددة الاػػػػػػبف  مبا ػػػػػػ   همهػػػػػص،  علػػػػػػى الاقػػػػػػ ض مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ ا ػػػػػػد أف اظر ػػػػػػ  
تتمثػػػػػػػؿ  ػػػػػػػج ال لمػػػػػػػصت الباػػػػػػػ ط   علػػػػػػػى أاػػػػػػػصس أف لللػػػػػػػغصر  ال بػػػػػػػصر ثبػػػػػػػرة اػػػػػػػصبق  لهػػػػػػػص

  : ت اال
 ال اد، الم ا قى، الم تمع، الافس، الار ج، الر صنج، الماطقج.

  طرح الاباؿ التصلج: مف ما ـ  فتقد بأا  ذ ج؟: المدرس
 .   بغض الاظر عف عدد األ دو المر  ع 

:  ل ػػػػػـػ أذ  ػػػػػػصء  ل ػػػػػػف لػػػػػػ س بػػػػػػافس الطر قػػػػػػ ،   ػػػػػػؿ  ااػػػػػػد مػػػػػػا ـ ذ ػػػػػػج مػػػػػػدرسال
 بابف  طرؽ مثتلف . 

 :  راـ المفلـ الذ صءات المتفددة على   ؿ  ط رة على الل ح. المدرس
  بػػػدأ بت نػػػػ ح الامػػػ ذج ماػػػػتثدمص ملػػػطلاصت باػػػػ ط  ل لػػػؼ الػػػػذ صءات المتفػػػػددة.  -

ر بصلااػػب  للفد ػػد مػػف الطلبػػ  )ذ ػػج بصل لمػػصت بػػدؿ ذ ػػصء لغػػ و( ألف ملػػطلح لغػػ و  ب ػػ
)  مػػص فػػ  م نػػح  ػػج ال ػػ ؿ االتػػج(   م ػػف تباػػ ط الملػػطلاصت   فلهػػص قر بػػ  مػػف 
أذفػػػصف الطلبػػػ  بصاػػػتثداـ ملػػػطلاصت مباػػػط  ل ػػػؿ ذ ػػػصء  بفػػػض األاػػػلل  التػػػج  م ػػػف 

 ػػػػج  ط ػػػػرة  (Armstrong, 1994)للطلبػػػػ  ااػػػػتثدامهص  ػػػػج الػػػػدرس،  مػػػػص  نػػػػاهص 



 
 

   

 

ى عددةىاثرىاستراتوجواتىالذكاءاتىالمت
 فيىاكتسابىالمفاهومىالنحووة

ىنضالىمزاحمىرشودد.ى
  1022آذارىىىىىى(5)ىددــالع

  414 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 .  الذ صءات المتفددة

 
 
 
 
 
 
 

 (Armstrong , 1994)ط رة الذ صءات المتفددة  
 ذ ج بصلاطؽ )أعداد(. -2 ذ ج بصل لمصت. -1
 ذ ج بصل اد. -4 ذ ج بصلل ر. -3
 ذ ج بصلفبلقصت اال تمصع  . -6 ذ ج بصلم ا قص. -5
  ذ ج الذات. -7

 (ذ صء لغ و )ذ ج بصل لمصت -1
 ذ صء ماطقج ر صنج: مف ما ـ  اتط ع أف  اؿ ماصلؿ؟ -2
 التل رو ث صؿ )ذ ج بصلل ر(: مف ما ـ  راـ؟ الذ صء -3

 مف ما ـ  را ل رة ا ف  غلؽ ع ا ؟  -
 مف ما ـ  اتمتع بم صفدة الل ر المتار  ؟  -
الػػػذ صء الار ػػػج )ذ ػػػج بصل اػػػد( )ذ ػػػج ر صنػػػج(:  ػػػتـ ااػػػتثداـ ملػػػطلاصت متفػػػددة  -4

 لل ل ؿ إلى الاقصلؽ المثتلف  لهذا الذ صء،  ـ  ثلص  ثتصر الر صن ؟ 
 اتمتع بفمؿ الامصذج ب ده؟  ـ  ثلص   -
 الذ صء الم ا قج )ذ ج بصلم ا قج(:  ـ  ثلًص  اتمتع بصلم ا قى؟  -5

 مف ما ـ عزؼ على يل  م ا قى أ  غاى أغا  ؟  -
 الذ صء ال ثلج الثصر ج )ذ ج بصلفبلقصت(  -6
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 مف ما ـ ل  لد ؽ  ااد على األقؿ ؟  -
ال قػػػػت علػػػػى مػػػػف مػػػػا ـ  اػػػػتمتع بصللفػػػػب ال مػػػػصعج فاػػػػص  ػػػػج المدراػػػػ   لػػػػ  لػػػػبفض  -

 أقؿ تقد ر؟ 
 الذ صء ال ثلج الداثلج )ذ ج بذات (.  -7

مػػػػػف مػػػػػا ـ لػػػػػ  م ػػػػػصف ثػػػػػصص أ  اػػػػػرو  ػػػػػأ و إل ػػػػػ  عاػػػػػدمص  هػػػػػرب مػػػػػف  ػػػػػؿ الاػػػػػصس  -
   ؿ األ  صء؟ 

 مف ما ـ  اتط ع قنصء  زء مف  قت   فمؿ مافردًا  ج اللؼ؟  -
  فاػػػػج ذلػػػػؾ  (Gardner, 19983)المػػػػدرس:  فطػػػػج أمثلػػػػ  لاهص ػػػػصت  ػػػػؿ ذ ػػػػصء

الػػذ ف طػػ ر ا ذ ػػصءات مف اػػ  بىم صا ػػ  عصل ػػ  تلػػؾ األمثلػػ  تفطػػج الطصلػػب امػػصذج األ ػػثصص 
 ػػتم ف مػػف  همهػػص   طمػػح لهػػص  مػػثبًل أعطػػج امػػصذج ألبطػػصؿ مثتػػصر ف ل ػػؿ امػػ ذج با ػػث 

مثػػػػؿ مػػػػبلفج  تػػػػب أدب أطفػػػػصؿ،  ذ ػػػػج :  م ػػػػف أف ت ػػػػتمؿ األمثلػػػػ  علػػػػى ذ ػػػػج بصل لمػػػػصت
الطلبػػ ،  ذ ػػج بصللػػ ر مثػػؿ م ػػصف ر بػػصلماطؽ مثػػؿ م ػػصف ر الفلمػػصء الػػذ ف  ػػدرس عػػاهـ 

لػػصافج أ ػػبلـ ال رتػػ ف،  ذ ػػج بصل اػػد: مثػػؿ أبطػػصؿ الر صنػػ   الممثلػػ ف،  ذ ػػج بصلم اػػ قص 
مثػػػؿ الم اػػػ قصر الم ػػػه ر،  ذ ػػػج بصلفبلقػػػصت )أ ػػػثصص(: مثػػػؿ نػػػ  ؼ براػػػصمج التلفػػػصز، 

  الا صا  ف، ذ ج بذات : مثؿ المغصمر ف  الفلصم  ف.
بػػػصلتر  ز علػػػى ا تاػػػصب الماتػػػ ا )المفػػػصف ـ  المفر ػػػ  تػػـػ تػػػدر س المفػػػصف ـ الاا  ػػػ  

 ،بأ ػػػ صلهص المثتلفػػػ ( بصاػػػتثداـ إاػػػترات   صت الػػػذ صءات المتفػػػددة المتفلقػػػ  بصلػػػذ صء الماطقػػػج
 الػػػذ صء اللغػػػ و: ماػػػتثدمًص إاػػػترات      رع ػػػ  أ  أ ثػػػر ل ػػػؿ ذ ػػػصء مػػػف  ، الػػػذ صء التلػػػ رو

 الذ صءات الاصلف  الذ ر،  على الاا  االتج:
 اإلاترات   صت الثصل  ب ؿ ذ صء  الذ صءا ع 
   الا ص   القلل  ، ااتثداـ يل  التا  ؿ، د تر ال  م صت، الا ر، ال تصب   . الذ صء اللغ و1
 عمل صت التب  ب  التلا ؼ  التاصبؿ الاقراطج  . الذ صء الماطقج 2
 ، الرم ز الل ر  ات فصر، راـ الف رةاالالتث ؿ البلرو،     التل رو –. الذ صء الم صاج 3
   أ  ب  ال اد، المارح اللفج، المفصف ـ الار     الار ج –. الذ صء ال ادو 4
بأ ػ صلهص المثتلفػ   مػص  رد  اا  ػ  رات ثصل  غطت المفصف ـ ال مص أعد لهذه الغص   مذ -

 .  الماهج المقرر ج 
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 تطبـيق التجربة: -
لتدر اػ   التػج أعػدفص قصـ مد رس المصدة بتػدر س الم مػ عت ف علػى   ػؽ الثطػط ا

فاػػػػهص للم مػػػػ عت ف  دراػػػػت البصاػػػػث إذ أعط ػػػػت المػػػػصدة  األمثلػػػػ   ال ا بػػػػصت الب ت ػػػػ  ا
 امػص الم م عػ  النػصبط   قػد دراػت،   الت ر ب   بصاترات   صت الػذ صء المتفػددالم م ع

,  بفػد االاتهػصء عف ماصنرة تتثللهص بفض األالل  بصلطر ق  االعت صد   التج فج عبصرة
  ػج . طبؽ اثتبصر ا تاصب المفصف ـ على م م عتج الباث ، س المصدة الفلم  مف تدر 

ال  ـ التصلج طبؽ اثتبصر التف  ر االبداعج.  بذلؾ ااتهت ت رب  الباػث التػج ااػتغرقت 
 ( ااب عص.14)

 الوسائل االحصائية
 مفصمؿ ارتبصط ب را ف -1
 مفصمؿ اللف ب  -2
 مفصمؿ التم  ز -3
 مفصمؿ  فصل   البدالؿ -4
 التصلج لف ات ف ماتقلت ف االثتبصر -5
 مفصمؿ  ر ابصخ الفص -6

 انفصم انزاتغ
 ػزض اننتائـج ومناقشتها

 :ػزض اننتائج
 -:بعد معالجة البيانات إحصائيا اظير البحث النتائج االتية

 انفزضيح األوىل -1
( ب ف مت اط در صت 0.05ال    د  رؽ ذ  دالل  إالصل   عاد مات ا دالل  )

 مت اػط  ااػترات   صت الػذ صء المتفػددالتج تدرس بصاتثداـ ر ب   طبلب الم م ع  الت 
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اثتبصر ا تاصب  در صت طبلب الم م ع  النصبط  التج تدرس بصلطر ق  االعت صد    ج
 . اا   المفصف ـ ال

ااتثدـ االثتبصر   لمفر   دالل  الفرؽ ب ف مت اطج در صت طبلب الم م عت ف
(  فػػػج 2,13الق مػػػ  التصل ػػػ  المااػػػ ب  ) ( لف اتػػػ ف ماػػػتقلت ف    ػػػد أفt-test) التػػػصلج

(  در ػػ  ار ػػ  0.05)( عاػػد ماػػت ا داللػػ  2,00)أعلػػى مػػف الق مػػ  ال د ل ػػ  البصلغػػ  
لػػ  أثػػر  انػػح  ػػج ز ػػصدة  ااػػترا   صت الػػذ صء المتفػػدد( ممػػص  ػػدؿ علػػى أف ااػػتثداـ 64)

 ػػج  تالػػ ؿ طػػبلب الم م عػػ  الت ر ب ػػ  مقصراػػ  بتالػػ ؿ طػػبلب الم م عػػ  النػػصبط 
 (3 بذلؾ تر ض الفرن   اللفر   األ لى.  مص  ج ال د ؿ ) فصف ـ الاا   الم

 (3 د ؿ )

 م  التصل   لدر صت طبلب الم م عت ف الت ر ب    النصبط   ج اثتبصر ا تاصب المفصف ـالق 
 انفزضيح انثانيح -2

 ( ب ف مت اط در ػصت0001ال    د  رؽ ذ  دالل  إالصل   عاد مات ا دالل  )
طبلب الم م ع  الت ر ب ػ   مت اػط در ػصت طػبلب الم م عػ  النػصبط  علػى اثتبػصر 

  .التف  ر االبداعج
، ر   دالل  الفػرؽ بػ ف مت اػطج الػدر صت علػى مق ػصس االت ػصه للم مػ عت ف لمف

 قػػػػد تبػػػػػ ف اف الق مػػػػ  التصل ػػػػػ  ، لف اتػػػػ ف ماػػػػػتقلت ف (t-test) ااػػػػتثدـ االثتبػػػػصر التػػػػػصلج
(  فػػػػج أقػػػػؿ مػػػػف الق مػػػػ  ال د ل ػػػػ  البصلغػػػػ  93( عاػػػػد در ػػػػ  ار ػػػػ  )8518المااػػػػ ب  )

 الم م ع 
عدد 
 الطبلب

المت اط 
 الااصبج

االااراؼ 
 المف صرو

الق م  
 التصل  

 الماا ب 

الق م  
التصل   
 ال د ل  

 الدالل 

 5,22 67,93 32 الت ر ب  
 داؿ 2,00 2,13

 7,13 63,07 34 النصبط 
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فرنػػ   اللػػفر   الثصا ػػ    مػػص  ػػج  بػػذلؾ تقبػػؿ ال (.0001)( عاػػد ماػػت ا داللػػ  1500)
 .(3ال د ؿ )

 (4 د ؿ )
 الق م  التصل   لبلثتبصر اإلبداعج للم م عت ف الت ر ب    النصبط 

عدد  الم م ع 
 الطبلب

المت اط 
 الااصبج

االااراؼ 
 المف صرو

الق م  
 التصل  

 الماا ب 

الق م  
التصل   
 ال د ل  

 الدالل 

 4,51 175,41 32 الت ر ب  
 غ ر داؿ 2,00 1,51

 4,62 172,33 34 النصبط 

 تفسري اننتائج
تقدـ اظر   الذ صءات المتفددة المصدة الفلم   مف ثبلؿ االاتقػصؿ مػف ذ ػصء إلػى يثػر  -

ل تـ تا  ط  ؿ ذ صء على ادة  بصلتصلج  تـ تقد مهص بأاػصل ب التػدر س التػج تتاصاػب 
طصلػب مػف المػدثؿ الػذو  مع أامػصط الػتفلـ المثتلفػ  اتػى  تاػاى مثصطبػ  ذ ػصء  ػؿ

 مػػص أف األا ػػط  الثصلػػ  ب ػػؿ ذ ػػصء تت صمػػؿ مػػع بفنػػهص الػػبفض لت تمػػع .  اصاػػب 
 مفًص  ج م ن ع الثبرة  ج اظر   الذ صءات المتفددة  على الاا  االتج:

إاترات     التدر س للذ صء اللغ و  التج تفطج الفرلػ  للطلبػ  للتاػدث عػف  ػؿ مػص  -
التاػػدث بػػ     ػػ ف ذلػػؾ  ػػفه ًص  أمػػصـ أقػػرااهـ،  مػػص    ػ ؿ  ػػج أذفػػصاهـ  عمػػص  ر ػػد ف

تفطػػػج الفرلػػػ  للطلبػػػ  بصل تصبػػػ  أ  الاػػػد ث عػػػف قلػػػ  مف اػػػ  لهػػػص عبلقػػػ  بػػػصلمفهـ  
أ  أف  تفلمػػ ا مػػف ثػػبلؿ  تصبػػ  التقػػصر ر،  المػػذ رات،  المبلاظػػصت.  –المػػراد تفلمػػ  

ا ا المفلم ف   م ف للطلب  أف  تفلم ا مف ثبلؿ مهصرات االاتمصع لآلثر ف ا اء  ص
 .(Campbell , 1994)أ  زمبللهـ أ   اصلط االتلصؿ الامف   األثرا

الار ػػػج  التػػػج تقػػػدـ مػػػف ثػػػبلؿ إاػػػترات     تػػػدر س  –إاػػػترات     الػػػذ صء ال اػػػدو  -
تفاػػػج بثبػػػرة الفػػػرد  ػػػج ااػػػتثداـ  اػػػده للتفب ػػػر عػػػف أ  ػػػصره،  م ػػػصعره  مػػػص تفطػػػج 
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 لت ن ح مفهـ  علمج مف ف. الفرل  للطلب  بفمؿ مارا   أ  تمث ؿ د ر قل ر

عرض بفض المفصف ـ بصاتثداـ لغ  ال اد  الار صت ال اد  ،  ت ن ح الفبلقػصت  -
 ب ف بفض المفصف ـ أ  بفض األ  صء مف ثبلؿ التمث ؿ أ  التقل د.

تفطج إاترات    الذ صء الم صاج الفرل  لتمث ؿ الب صاصت  المفل مصت الفلم   على  -
 لماتػػ ا لػػبفض األفػػداؼ  الم نػػ عصت  راػػـ ػػ ؿ راػػ مصت تثط ط ػػ  لفػػرض ا

لػػ ر أ   مػػع راػػ مصت  ثػػرالط  امػػصذج لتػػدع ـ ال اػػدات الدرااػػ   تامػػج القػػدرة 
علػػى التف  ػػر الماطقػػج،  باػػصء الامػػصذج  التلػػا ؼ  التب  ػػب  االاػػتدالؿ  التفمػػ ـ 
 التفا ر  اثتبصر الفر ض  الق صس،   م ف الق ؿ إف إاترات   صت الذ صء الم صاج 

 .   بتام   التف  ر االاتداللج  االاتابصطج  األعداد،  األامصط الم ردةمهتم

ز ػػصدة القػػدرة علػػى التالػػ ؿ الدرااػػج بماػػت  صت  المفر  ػػ  )التػػذ ر، الفهػػـ، الفمل ػػصت  -
 . الفقل   الفل ص(

 االستنتاجاخ وانتىصياخ واملقرتحاخ
 االستنتاجاخ

صف ـ لػػدا اؿ  ػػج ا تاػػصب المفػػاف الاػترات   صت الػػذ صءات المتفػػددة اثػػر ا  ػصبج  د -1
 .  فلمجطبلب اللؼ الرابع ال

داعج اف الاترات   صت الذ صءات المتفددة اثر ا  صبج  داؿ  ػج تام ػ  التف  ػر االبػ -2
 .  فلمجلدا طبلب اللؼ الرابع ال

 انتىصياخ
تر  ز المدرا ف  ج مرااؿ التفل ـ المثتلفػ  علػى ااػتثداـ ااػترات   صت الػذ صءات  -1

 ف   ج التدر س.المتفددة المثتل
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الػػذ صءات المتفػػددة(  م نػػ ع ااػػصس  ػػج ماػػصفج  ل ػػصت الترب ػػ  )ادثػػصؿ م نػػ ع  -2
 .   ل صت الترب   االاصا  

 املقرتحاخ
 ا راء درااصت م صبه  على مرااؿ دراا   اثرا  صلمرال  المت اط   ال صمف  . -1
2- .  ا راء درااصت م صبه   ج م اد دراا   اثرا  صلر صن صت  الفلـ 
 راا  لل  ؼ عف اثر ااترات   صت الذ صءات المتفددة  ج متغ رات اثرا.ا راء د -3
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 :انؼزتيحاملصادر 
م تبػػػػػ  االا لػػػػػ  ، االبػػػػػداع قنػػػػػص صه  تطب قصتػػػػػ ، (2002)، عبػػػػػد الاػػػػػتصر، ابػػػػػراف ـ -1

 . القصفرة، الملر  
، دار 10الم  ػػ  الفاػػج لمدراػػج اللغػػ  الفرب ػػ ، ط (1968)، ابػػراف ـ، عبػػد الفلػػ ـ -2

 . فرةالمفصرؼ، القص
 . القصفرة، م تب  االا ل  الملر  ، ( القدرات الفقل  1983)،  باد، اب  اطب -3
قدرات التف  ر االبت صرو  ج عبلقتهػص بفػصدات ، (2001) ،عبصس عبد علج ،اد بج -4

التفلػػ ـ الثػػصا و  ال ػػصمفج، م لػػ  الفلػػـ   االاػػتذ صر  قلػػؽ االثتبػػصر لػػدا طػػبلب
 .(3)الفدد ،(2الم لد ) ،الترب     الافا  

، 2ط، طرؽ تدر س المػ اد اال تمصع ػ ، (2004عبد الرامف عبد الابلـ )،  صمؿ -5
 . عمصف، دار الماصفج للا ر  الت ز ع

دار  ،1الم فبػػػػ   التفػػػػ ؽ  اإلبػػػػداع، ط ،(1999 تاػػػػج عبػػػػد الػػػػرامف ) ،ال ػػػػر اف -6
 االمصرات الفرب   المتادة. ،الف ف ،ال صمفج ال تصب

غػػػػػ  الفرب ػػػػػ ، مطبفػػػػػ  لفمل ػػػػػ  لتػػػػػدر س اللالطػػػػػرؽ ا (,1962, )ال ػػػػػ مرد، مامػػػػػ د -7
 .الهدؼ، الم لؿ

الفػػدد  ،م لػ  الترب ػ  ،االبت ػصر  أاػصل ب تام تػ  ،(1994) ،لػػد ؽ مامػد ،ااػف -8
 .(23) الاا  ،(110)

أثػػػر ااػػػتثداـ الاصاػػػ ب  ػػػج القػػػدرة علػػػى التف  ػػػر ، (2004)،  ػػػصتف اػػػصلـ، ااػػػ ف -9
 ؿ  ل ػ  المفلمػ ف  ػػج  ا تاػصب المفػػصف ـ الفلم ػ  لػدا طلبػ  اللػػؼ األ اإلبػداعج

 .  صمف  الم لؿ،  ل   المفلم ف، راصل  مص ات ر غ ر ما  رة، مصدة الفل ـ
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األا ػػػػط  الفا ػػػ   ػػػػج التف  ػػػػر  أثػػػػر أاػػػػ اع ،(2001) ،مامػػػػد مامػػػ د ،الا لػػػ  -10
 صمف   ،البا ث الترب    م ل  مر ز ،االبت صرو لدا طصلبصت المرال  التأا ا  

 .(19الفدد ) ،(10الاا  ) ،قطر
(,ااػػتثداـ براػػصمج تفل مػػج بػػصل  مب  تر  ػػج تػػدر س 2002)، ز اػػب اامػػد، صلػػدث -11

الهادا  لتام   التف  ر االبت صرو  الاصقد  التال ؿ  ت   ف االت صه اا  ااتثداـ 
م لػػػػػ  التربػػػػػ و االاػػػػػبلمج ، ال  مب ػػػػػ تر لػػػػػدا تبلم ػػػػػذ اللػػػػػؼ اال ؿ االعػػػػػدادو

 (.81الفدد )، الفربج
اثػػػػػػر ااػػػػػػتثداـ ااػػػػػػترات   صت ، داصف )ب ت(  البػػػػػػد ر عػػػػػػ، عبػػػػػػد اهلل، ثطص بػػػػػػ  -12

 ، ااترات، الذ صءات المتفددة  ج تدر س الفلـ   ج ا تاصب الطلب  لفمل صت الفلـ
http://www.hrdiscussion.com/hr10459.html#ixzz1DCUCdAMY 

ال ؿ تفلػ ـ اللغػ  الفرب ػ   الػد ف،  (1966)، فم  را ـ الفزا وثل ؿ، قصاـ،  ا -13
 . ، مطبف  االداب، الا ؼ اال رؼ2ط

 ،الاػػػػػػصدو االدبػػػػػػج بماطقػػػػػػ  اصلػػػػػػؿ ،تام ػػػػػػ  اإلبػػػػػػداع، (2001) ،البتػػػػػػ ؿ ،الػػػػػػدبصغ -14
 . (،ااترا ت7الفدد)

الػػػػدا ع المفر ػػػػج  الب لػػػػ  اللػػػػف    عبلقتهمػػػػص ، (2004)،  اػػػػصـ اػػػػف د، رنػػػػ اف -15
، راػػصل  مص اػػت ر غ ػػر ما ػػ رة، لػػدا طػػبلب اللػػؼ الرابػػع،  ػػصروبػػصلتف  ر االبت

 .  صمف  االزفر, غزة
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 سيميوطيقا الشخصية األنثوية 
 لـ حسن محيد (يف رواية )مدينة اهلل

                                    د. فيصـــــــل غـــــــازي محمـــــــد النعيمـــــــ     أ. م. 
   ن

ــل  ــة الموصـــــــ ــة / جامعـــــــ ــة ال ر يـــــــ                                           كليـــــــ
 ن

 ملخص البحث
 –ب   ػػإ اه –ثو ػػإ  ػػا روا ػػإ ال راسػػإ ىلػػا بة رلػػإ ال األػػ    ا   توػػ ؼ هػػ  

للروائػػػا الطلسػػػط  ا السػػػورد عسػػػف عب ػػػ  الػػػا و ػػػؽ الب طلةػػػ   ال ظر ػػػإ للسػػػ ب وط ة  
التػػا ر رلػػ  ال األػػ إ الروائ ػػإ طلةػػػ  لػػركر باتلطػػإ بػػ   ر بػػ س وسػػػور و ، البع ألػػر 

وتػػػو وروؼ و  ل ػػػن هػػػ بوف وتتػػػراوف لػػػ ف التألػػػ  ؼ السػػػ ب وط ةا وا رػػػ   الع ػػػور 
و ب ػػف للةػػ ر  الف   عػػظ الف هػػ   الروا ػػإ تعتطػػا ل ل األػػ إ . لتسػػب إوالغ ػػ ن و ظػػ ـ ا

، ا وؿ الع ػػور ال ألػػا الطػػ عا  ػػا اػػ لـ الروا ػػإ البتا ػػؿ: ا  ثو ػػإ الػػا بسػػتو  ف
والثػػ  ا ال ظػػ ـ السػػ ب وط ةا الػػ د اتلعػػن البكلػػؼ ا ػػ  ل ػػ م هػػ   ال األػػ    ببػػ   ػػ ؿ 

 ج  لو   ال راسإ الس ب وط ة إ.الا واا  ة د وبعر ا الهّؿ ه   الروا إ لت وف ال بو 
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 .. إضاءة
 :  عن املذونت السرديت -1

( لػ عسف عب   تب ؿ  ا ل  ئوػ  العػ ـ ل تجػ   التة  ػ   السػر  إ ب   إ اه) روا إ
ل ػف بػ   طػ ج  ، الراود الب  رؾ( –التجر ل إ)روا إ رس ئل إ بف جوإ واع   / التج    إ

/ وطر ةػػإ طػػػرف التعػػػ    ػػػا الػػػركر )ا  ػػػ رػػ ر  هػػػ   الروا ػػػإ ب ػػػبو و  )الو ب ػػػ ب  و ( 
الألػػػػػو  ا  ثػػػػػود البة ػػػػػ  ل لرك ػػػػػإ / اآلاػػػػػر البع  ػػػػػ / اآلاػػػػػر العػػػػػ و/ اآلاػػػػر الألػػػػػ  ؽ

ولػػػ لؾ ت ػػػوف ىعػػػ ر الهػػػـ ، ا    ولوج ػػػإ ال  ور ػػػإ( لة ػػػ إ الألػػػراع العرلػػػا ا سػػػرائ لا
الروا ػػ   العرل ػػإ  ػػا العةػػ  ا وؿ بػػف الةػػرف العػػ لا التػػا ر رلػػ  هػػ   البو ػػواإ بػػف 
،  وف الوروع  ا ال ا ئ إ والطج جإ وتغل ػن ا  ػ  ولوجا الػا جب ل ػ   الل ػ م السػر د

  ج م  الروا إ بتب س إ  ا اطوطو  الع بإ وتط أل لو  ال ر ةإ.
)عسف عب  ( تع وؿ الف تة ـ رك إ ع  ر إ بغػ  ر  اػف تلػؾ الب و إ السر  إ لػ

وللة ػػ إ الطلسػػط   إ ، لػػوا  ر  التػػا رػػ بو  الطػػف الروائػػا العرلػػا التةل ػػ د و  سػػ ب   ػػا
والب ػػػ ف والتػػػ ر ا والعػػػ  ا  والتة ل ػػػ  والطةوس.الروا ػػػإ  ػػػص ال ثرولولػػػوجا ل ػػػف ل ػػػ ؿ 
   رض تب ب  ب   سػبا ل لبرعلػإ ا  ثرولولوج ػإ  ػا الروا ػإ العرل ػإ )سػ ئف روسػا  ػا 

 .وها ل لؾ )الروا إ( تكسس لطرا تو  الا ال ثر بف بستور، الة س العرل إ البعتلإ(
/ ب    ػػإ/ ا ثرولولوج ػػإ/ الروا ػػإ األػػ إ الػػا التألػػ  ؼ  وػػا روا ػػإ ع ػػ ر إ

روا ػػإ توثػػؽ لط  ػػإ ا ل ػػإ للةبػػ  وا توػػ ؾ ا  سػػ ف والب ػػ ف والتػػ ر ا / اعتط ل ػػإ/ طةوسػػ إ
 والع  ر والبستةلؿ.

وتلرز ا  ثػا ، و  عظ الف ه   الروا إ تعتطا ل   ثا ىلا ج ن  ؿ ب    ر   
الغرل ػػػػإ( ل ػػػػ ؿ وا ػػػػف وجلػػػػا الػػػػا / ا سػػػػرائ ل إ/ )الطلسػػػػط   إ لبرجع  توػػػػ  الباتلطػػػػإ

ا بػػػ  ف البة سػػػإ( / الل ػػػ / السػػػجف/ ألػػػطع   الروا ػػػإ وتتبػػػ ها بػػػ  الب ػػػ ف )الةػػػ س

 
 

   

 

 ديميوطيقا  
 الذخصية األنثوية

 

 أ. م. د. فيصل غازي محمد
  1022آذار   (6) ددــالع

  3;7 

 

 جملة آداب الفراهيذي

البػػرال  لع ػػوره  الطػػ عا واألػػولإ ربز توػػ     ػػ  ب طلةػػ  ، وتألػػ   التػػ ر ا والبسػػتةلؿ
 لو   ال راسإ.

 :  عن سيميوطيقا الشخصيت الروائيت -2
)ال األػػػ إ( بعػػػ ف باتلطػػػإ الػػػا و ػػػؽ الب ظوبػػػ   التػػػا تتع بػػػؿ  تأاػػػ   لبػػػإ

ا جتب ع.....الس  سػػػػػإ( و ػػػػػّ ؿ بطوػػػػػوـ ال األػػػػػ إ / ال هػػػػػو / ا  ن/ بعو )الطلسػػػػػطإ
الروائ ػػػإ رط عػػػإ وتعػػػو  ) ػػػا الػػػ رس ال ةػػػ د السػػػر د العػػػ   ( و  سػػػ ب  بػػػ  ا  ػػػ  ؿ 

ا تسػػػن بطػػػ ه ـ ج  ػػػ   الع   ػػػ   ال ػػػعل إ( و ، البلعبػػػإ، الع  ئ ػػػإ التةل   ػػػإ )ا سػػػطور 
 وبتع    لتع   الب ارس ا  ل إ وا تج ه   ال ة  إ.

و ػػػا ىطػػػ ر ال ظػػػ ـ السػػػ ب وط ةا لتعل ػػػؿ ال األػػػ إ الروائ ػػػإ  ب ػػػف الف  رألػػػ  
 : التطورا  الب وج إ اآلت إ ول  ؿ بوجز

)    ب ػر   عّ  ا  بو ج البور ولوجا للع      العج ئل ػإ الروسػ إ الػ د ر بػن
إ ا ولػا لل راسػ   السػ ب وط ة إ والب ألػن الػا اػ   وظػ ئؼ ال األػ إ لرون( العتلػ

الػػا بلػػ ال )الثلػػ   والتعػػوؿ(   ل األػػ إ الع  ئ ػػإ  ػػا  ظػػر   ػػ ئف بتعػػوؿ    والبعتبػػ 
وا جػػػ ر لل راسػػػ   الف تتالػػػا اػػػف هػػػ ا الع ألػػػر ،   ػػػ ؿ سػػػبإ  ب ػػػف ا اتبػػػ   ال وػػػ 

 .(1)ن بف وظ ئؼالبتغ ر والّف تر ز اهتب بو   ا ل  إ الع   إ وب تة ب
ولػػ لؾ  لػػرز اهتبػػ ـ لػػرون ل لج  ػػػن البور ولػػوجا لل األػػ إ الع  ئ ػػإ ل ػػػ ؿ 

 ا ـ ب  اهتب ـ ا ص ل لوظ ئؼ الأل  ر  اف ال األ إ.
الاطػو  الث   ػػإ التػػا اسػػتلوب  ال بػػو ج لػرون وع ولػػ  تجػػ وز  وبػػف ثػػـ تطل ةػػن 

هػػو ت ػػ رن الػػا الطػػف البسػػرعا    ػػ  لػػػ)سور و( الػػ د ال ػػ   بػػف  ػػوف بطوػػـو العػػ   
ولػػ لؾ  ػػكّف  ػػؿ لعظػػإ  ػػا العػػ   ت ػػ ؿ بورطػػ  للألػػراع ، الةػػور البتع ر ػػإ والبت ر ػػإ

 .(2)ل ف ال األ   
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ىلا التو  ؽ ل ف آرام )لرون وسور و( ووسػ   إاب  ) ر ب س(  ا اطو   عة
بف ا ط ر التطل ةػا للبطػ ه ـ ال ظر ػإ بػف اػ ؿ ال بو جػن العػ بلا الػ د  تسػ  ل  ػبؿ 

وبػػػف اػػػ ؿ هػػػ ا ا  بػػػو ج تجػػػ وز  ر بػػػ س ))الو ػػػ  ،  ن السػػػر دال بػػػ ط الاطػػػ ؿ ػػػ
الػػ االا لل األػػ إ )الد ال األػػ إ لألػػطتو  وعػػ   بعجب ػػإ( ىلػػا الو ػػ  الاػػ رجا الد 

. ولػ لؾ  عػّ  ا  بػو ج العػ بلا برعلػإ (3)(بف البستور التر  لا ىلػا البسػتور الػ  لا(
سػةا لػن  تجلػا  و ػن ألػور  ا تة ل إ بػف  بػط الع رػ   ىلػا  بػط العبل ػ  ،   ل ػ ؿ ال 

 . تجر   إ تع س لألور  اجتب ا إ
الاطػػػو  الب وج ػػػإ ا لػػػرز  ػػػا و ػػػ  رػػػ  وف سػػػ بوط ةا لل األػػػ    الروائ ػػػإ 
   ػػ  بػػ  )  ل ػػن هػػ بوف( الػػ د اػػّ  ال األػػ إ الروائ ػػإ ))بطووبػػ  سػػ بولوج   ووعػػ   

هػػػػػ    ل ػػػػػإ )...( و ػػػػػ     رعػػػػػ  تةػػػػػـو ل  تػػػػػن الػػػػػا ا  عػػػػػ ؿ والألػػػػػط   وت تسػػػػػن بع  
و  ت تبؿ ى  ع  ب  ت توا الألطعإ ا ا ر  بف ، وبرجع تو  بف ا ؿ س  ؽ الاط ل  

 . (4)وتع   ا ب تو ((،  ل  تب لن ت تبؿ ال األ إ، ال ص
هػػػػ بوف(   ػػػػ  عػػػػّ ا لل األػػػػ إ الروائ ػػػػإ  توا ػػػػؽ بػػػػ  ب طلة تػػػػن )ولوػػػػ ا  ػػػػكّف 

لػػ ر ال األػػ إ، ))اات:  ر بػػ س( و بػػ   ػػأتا، سػػور و، )لػػرون وبرجع  تػػن التػػا سػػلةتن
ا بإ، الد اات  ر وجوإ  ظر تةـو لل  م ه ا البو وع بف ا ؿ  بجن ، ول  ؿ رللا

 . (5)الد ب و إ بف ا ب   لس   إ((،  ا ا رس ل إ ب ظورا ىل و  ها ا ارر  كل غ
ولػػػ لؾ ت ػػػوف بة رلػػػإ هػػػػ بوف لل األػػػ إ الروائ ػػػإ  ػػػػا بورػػػ  البع ر ػػػإ لل ةػػػػ  

  ل األ إ بةولإ ا ب إ ،  جتب اا( و ؿ ب   ور عولنالس  را )الت ر اا وال طسا وا
 : ترت ز  ا تعل لو  الا بجبواإ بف البةو   التا السس لو  ه بوف وها

 مدلول الشخصية. -3
 االنموذج العاممي. -4

 دال الشخصية. -5
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 : وبناء المعنى(تعدد المرجعيات النظام السيميوطيقي لبناء الشخصية ). أوال
ألػػوص الروائ ػػإ لاطػػ ل ف  ػػ ال ف وبتع ر ػػ ف ببػػ    ػػؾ   ػػن ىّف ا ػػوع ال 

وهبػػ  الػػوارعا والتا  لػػا  طػػرض سػػكا  اػػف برجع ػػ   ال األػػ إ وتعػػ  ه  وت ػػظ و  بػػ  
 ل ف الاط ل ف الس لة ف.

 ةّ ـ )  ل ن ه بوف(  ا ر  و ن الس ب وط ةا اف ال األ إ الروائ إ ت لولوج إ 
 : (6)  ل إ تعتب  الا البةو   اآلت إ

 ل س  ع را الا الب  اف ا  لا. ى و  )ال األ إ( -1
 ى و  ل س  بةولإ بك س إ  ائب . -2

 ل س  برتلطإ ل سؽ س ب  ئا ا لص. -3

 ىف الة ر   ع   ل  مه   ب   ةـو ال ص ل ور  لل  ئو . -4

)هػ بوف( ال األػ    الروائ ػإ الػا ث ثػإ  وتأس س  الػا هػ   البةػو    ألػ ؼ
 األػػ إ اػػف طر ػػؽ التلػػ  ؿ  و ب ػػف   ػػإ، ت ػػ رج  ػػب و  ال بػػ ط الاػػرر، ال بػػ ط رئ سػػإ

 لػػؾ الف  ػػؿ وعػػ   تتب ػػز لتعػػ   تو  الوظ ط ػػإ ، والت ػػ ون الف تعػػ  جػػزما بػػف هػػ   ا  بػػ ط
 .(7) ا الس  ؽ

وهػػػا التػػػا تع ػػػؿ ، ال األػػػ    البرجع ػػػإ: الػػػ بط ا وؿ، واللػػػرز هػػػ   ا  بػػػ ط
الررتػػػن ثة  ػػػإ بػػػ ، وتلةػػػا بةروئ توػػػ  برتو ػػػإ لط ال ػػػإ الةػػػرام  ، الػػػا بع ػػػا  ػػػ جز وث لػػػ 

 .(8)ب  ر إ الة ر   ا تلؾ الثة  إو 
 : وه   ال األ    )البرجع إ( تةسـ الا الرلعإ الرس ـ ل ر ه بوف

         ال األػػػػػػ    الربز ػػػػػػإ -3ال األػػػػػػ    ا سػػػػػػطور إ  -2ال األػػػػػػ    الت ر ا ػػػػػػإ  -1
 ال األ    ا جتب ا إ. -4

ىّف بطووـ   ل ن ه بوف اػف ال األػ إ البرجع ػإ وااتبػ    الػا آل ػ    ألػ إ 
، ا  ػػوف الّف الطوػػـ السػػ ب وط ةا رػػ   تط اػػؿ بػػ  ا لعػػ   الا رج ػػإ للػػ ص الروائػػا   لغػػ
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تع رػػػ د  ت ػػػ ؿ الػػػا و ػػػؽ البةػػػو   / ا ترا ػػػا/ والف   ػػػ ر لػػػ ور  ىلػػػا وارػػػ  اػػػ رجا
ثة   ػػػػإ  ف ا ػػػػوع البرجػػػػ  لسػػػػلطإ العة ةػػػػإ الوارع ػػػػإ  جعػػػػؿ بػػػػف   ال ػػػػإ  –السوسػػػػ و 

إ الج ل ػػػإ لػػػ ف الاطػػػ ل ف الػػػوارعا ا ػػػتغ لن  ػػػا الاطػػػ ن الروائػػػا  ػػػع طإ و لػػػؾ للع رػػػ
)البرجعػػػا( والتا  لػػػا(. ولوػػػ ا   ب ػػػف التأسػػػ س لطع ل ػػػإ البرجػػػ  الػػػا و ػػػؽ اعتب ل ػػػإ 

ال  ن(  ب   ػا العلػوـ الطل ع ػإ، لػؿ الػا و ػؽ بػ   عتةػ  ال ػن ألػع ف الو رػ  / )الأل ؽ
ولػ   بػػف ا ع ػػ س ،  ألػف، الد  ألػػلف البرجػػ   واػ  بػػف التع رػػ  لػ ف البكلػػؼ والةػػ ررم

 .(9)ثة   إ –ار  س  وف ل     وار  ا  ع  س ال د  تع   الا و ؽ  طر  سوس و الو 
)ب   ػػػػإ اه( الروائػػػػا  ػػػػا ل ػػػػ م ال األػػػػ إ ا  ثو ػػػػإ الػػػػا  ظػػػػ ـ   عتبػػػػ  اػػػػ لـ

سػػػ ب وط ةا  ةسػػػـ اػػػ لـ البػػػرال  الػػػا اػػػ لب ف بت  ر ػػػ ف بت ػػػ   ف بتألػػػ را ف بػػػ ل ف 
  للةسػػػػب ف بػػػػف برجع ػػػػ   بتعػػػػ    وبعلػػػػـو بػػػػ، ا  ثػػػػا الطلسػػػػط   إ وا  ثػػػػا ا سػػػػرائ ل إ

 ػػػػعل إ( بػػػػكثر   ػػػػا ل ػػػػ م ال األػػػػ إ وتع  ػػػػ  / اجتب ا ػػػػإ/ ت ر ا ػػػػإ/     ػػػػإ/ )السػػػػطور إ
 تألر  تو   ا العوالـ البع  إ.

ل ػػف ،  عبػ  الروائػا ا ػػ  ل ػ م  األػػ إ ا  ثػا الػػا برجع ػ   باتلطػػإ وبتعػ   
لإ ربز ػػػإ ببػػػ   ك ػػػر الػػػا األػػػو ، التػػػ ااؿ لػػػ ف هػػػ   البرجع ػػػ   هػػػو السػػػبإ الع  ػػػر 

 ا  ثا  ا ه   الب و إ.
والبا ػػػ ؿ   تتبػػػ ها وتتػػػ ااؿ البرجع ػػػ   ا سػػػطور إ والت ر ا ػػػإ ع ػػػر البعػػػ  

ال ػػػػعلا  و الألػػػػلغإ التة  سػػػػ إ  ػػػػا ل ػػػػ م  األػػػػ إ ا  ثػػػػا و ػػػػ لؾ  ػػػػا ى ػػػػط م اللعػػػػ  
ا سطورد والعبػؽ التػ ر اا الػا جػ ور الب ػ ف )الةػ س( ولػ لؾ ت ػ  ر  البرجع ػ   

 لعػإ السػلواف( / ا  ثو إ التا ب ع  للط  م الب   ا ا سـ )سػلواف ا ل  م ال األ إ 
ا  ثو ػػإ ال الػػإ الػػا العطػػ م والاألػػولإ والع ػػ   الببتػػ    إوبػػف ثػػـ ب عتػػن هػػ   الع ب ػػ

، ورػػػ  رال ػػػ  جبػػػ ؿ الألػػػل     سػػػ ؿ بثػػػؿ العسػػػؿ بػػػف الرػػػراص ال ػػػب ، ال بت  ه ػػػإ ))ه ػػػ 
، سػلواف التػا الاطػ  ال لعػإ اسػبو ع   ػإ الل ػ  ، ت  ر  الع   إ التػا رألألػتو  الػاّ 
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 فىف الةػ س    ػ  عو ػإ بػ م بػ ل ..  ب  الاط  الب  ف روعو .. ا  ر ا ػؾ رلػ  لػا
الجلػػػ ؿ التػػػا تلػػػ و عػػ ف ت ظػػػر ىل وػػػ  ال ػػػلن لػػػ ل ووؼ ، ا  ػػ  بػػػف الجلػػػ ؿ البع طػػػإ لوػػ 
، )...(    ف الف ا تػ ل  الجبػؿ ألػل    الةػ س  طسػو .. الع   إ لعو إ الب م الأل  ا

لواف،  ا تل    ؿ ل لإ ررن عو ػإ ال لػ  تػ او وترجػو السػب م لػتبا ل ػ ه  واسبو  س
التػػا .. الرع بػػإ عو ػػإ ال لػػ  ل لبػػ م الػػز ؿ )....( ولػػـ ت ػػف عألػػإ سػػور ا تةػػ   سػػلواف

 .(10) بثؿ ورؽ   لوف لو  سور لوف ال هن...((.. طط  جس ه   وؽ ألطعإ الب م
لغػػػػا األوألػػػػ إ ا  ثػػػػا و بػػػػ  تر ػػػػف  ػػػػكّف تعػػػػ   البرجع ػػػػ   واألػػػػولتو     

الت ػػع إ( وتتػػ ااؿ ا سػػطور  ه ػػ  بػػ  ا سػػ ط ر الطراو  ػػإ / و  ال ػػإ ا ب توػػ  )الع ػػ  
الػػػا الػػػرعـ بػػػف ورو  البرجع ػػػإ ، البوسػػػبا ؿ ػػا الع رػػػإ بػػػ  لػػػ ف الطتػػػ   و   ػػػ ف ال  ػػ

ولػػ لؾ ، ا سػػطور إ  ػػا ىطػػ ر تأألػػ ؿ الب ػػ ف الػػا بسػػتور اللعػػ  ف التػػ ر اا وال ػػعلا
الب ػ ف   تعبػ  ىلػا البرجع ػ   الرسػب إ  عسػن / لتا ترسـ ب بف ا  ثػا كّف ال واؿ ا

 لؿ تستثبر وتوظؼ الت ر ا البغ ن البتأسس الا ال ا ر  ال عل إ.
تتػػ ااؿ البرجع ػػ   وتلتعػػ  اػػف ا ع   ػػإ  ػػا ال ظػػ ـ السػػ ب وط ةا  ػػا ابل ػػإ 

ا  ثػػػر بػػػ ل ف برجع ػػػ   السػػػطور إ وت ر ا ػػػإ والاػػػرر، هػػػا ، ل ػػػ م ال األػػػ إ ا  ثو ػػػإ
و ػػػوع   ػػػا  ػػػص الروا ػػػإ )ا جتب ا ػػػإ والربز ػػػإ(،   األػػػ إ ا  ثػػػا   تلةػػػا السػػػ ر  
الػػػػ     الت ر ا ػػػػإ وا جتب ا ػػػػإ التػػػػا ت ػػػػوف  ػػػػا الغ لػػػػن برتو ػػػػإ لب   ػػػػإ ال األػػػػ إ 

لػػػؿ تتجػػػ وز  لػػػؾ  عػػػو البرجع ػػػ   ، ووظ طتوػػػ  ورلبػػػ  عتػػػا طلةتوػػػ  التػػػا ت تبػػػا ىل وػػػ 
 أعلػػػن الع بػػػ   ت  ػػػأ اػػػف  ظػػػ ـ ،  ب وط ةاالربز ػػػإ ال  ب ػػػإ  ػػػا الألػػػؿ  ظ بوػػػ  السػػػ

 . (11))ر  وف( ربزد
 ػؿ والع رإ لػ ف الربػز والبرجػ  ث لتػإ وب ظبػإ   ػؿ ربػز  ة للػن بع ػا بعػ ف و 

 .(12)بع ا  ة للن برج  بع   وبعّرؼ
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 ػػا روا ػػإ )ب   ػػإ اه(  بػػ  ج  ث ػػر   الػػإ الػػا تػػ ااؿ البرجع ػػ   ا جتب ا ػػإ 
وبػ ل ف ربز ػإ ا  ثػا  الع بلػإ(/ الب   ػلإ/ جتبػ اا )ا ـوالربز إ، بػ ل ف ا  بػو ج ا 

ى  الف ا  بػػػو ج ألػػػ عن السػػػطو   ػػػا ، ال ػػػلؽ(/ الةبػػػ / الطغ ػػػ ف/ ال راه ػػػإ/ )البعلػػػإ
 ػػػص الروا ػػػإ والبػػػكثر  ػػػا الع رػػػ   الت ػػػ   إ والتع ور ػػػإ لػػػ ف  األػػػ    الروا ػػػإ و ا 

)سػػ لط ( الل عثػػإ ا جتب ا ػػإ  إا لعػػ   الربز ػػإ البتعػػ    والبت ػػظ إ هػػو للطتػػ   ا سػػرائ ل 
 ػػا السػػجوف ا سػػرائ ل إ وا ػػ ةإ الػػراود الب ػػ رؾ  ػػا ا عػػ ا  )    ب ػػر( وال األػػ إ 
الباتلطػػػإ الوجػػػو  والبر لػػػإ ل ػػػ ؿ  ػػػوعا ل لت ػػػ رض بػػػ ل ف و ػػػع إ الع ػػػ ةإ )الوألػػػؼ 

ال لةا( وب ل ف و ع إ السج  إ )وألػؼ الةبػ  وا  توػ ؾ( بعلػر  لػ لؾ اػف / الجس د
رر  ػػػػا  ػػػػص الروا ػػػػإ وهػػػػا وجػػػػن ىسػػػػرائ ؿ العة ةػػػػا ع ػػػػ  البظوػػػػر الب ػػػػ  ا بػػػػإ  لػػػػ

، والجػوهر البسػػ وف لػ لاوؼ وا ز واج ػػإ والتػػ ب ر والةتػؿ وا  توػػ ؾ ل ػؿ بػػ هو ى سػػ  ا
   ؼ  ص الروا إ اف الألور  التبو و إ لو   ال األ إ ا  ثو إ ل  ؿ بت رج  ط ج  

الػػػ  ور  ػػػا الابػػػ لوـ العسػػػ ر إ  الةػػػ ر  بػػػف ال ثػػػا ا  ػػػةإ ىلػػػا ج ػػػراؿ ىسػػػرائ لا ت ػػػ  س
 ػػ ف  ػػ ف هػػك م ، ))سػػ لط   ػػر  بػػف ا  ػػرا  الػػ  ف  عبلػػوف  ػػا السػػجوف... ولوػػ  ال وارهػػ 

 بػػػ  اػػػ    تعػػػرؼ بع ػػػا ،   وػػػ   سػػػ   ال وػػػ  ابػػػرال ..  وػػػا   تةػػػؿ اػػػ وـ رسػػػو ، رسػػػ  
 .(13)((ا  وثإ

تكسػػس  هػػ   اللط رػػإ التعر ط ػػإ  ا  البرجع ػػإ ا جتب ا ػػإ )وا وهػػ ـ الت ر ا ػػإ(
للألور  البر لإ البت  ر إ لو   ال األػ إ التػا تتجلػا  ػا بطتػتف الروا ػإ ال ثػا ا  ػةإ 

) ػػا بظورهػػ ( اعوائ ػػإ  لع ػػ    ػػؿ اللعػػ  اػػف العسػػ ر  ا سػػرائ ل إ  ػػبف ا رػػإ ى سػػ   إ
و   ػػؼ السػػر  ا ػػ  الوجػػن الثػػ  ا ، السػػ ئف/ ) ػػا جوهرهػػ ( بػػ  اآلاػػر الغرلػػا البتطػػرج

جػػ م  بثػػؿ )) اػػف لغػػإ  ػػعر إ تطألػػف اػػف ال ثو ػػإ هػػ   البػػرال لا ثػػا سػػ لط  )الع  ػػةإ( 
ل أ وػػػ  ، وال ػػػوؽ العبػػػ ـ، والػػػركر السػػػ عر ، واللبعػػػ ف والػػػروائف، لسػػػت ف بثةلػػػإ لػػػ  لواف

ولعلػػػػا   ػػػػ  بعت ػػػػ ا ل ل ػػػػوؽ ،    ػػػػ  بثػػػػؿ رع ػػػػؼ الالػػػػز الػػػػ د  تةبػػػػر الػػػػا بوػػػػؿ

 
 

   

 

 ديميوطيقا  
 الذخصية األنثوية

 

 أ. م. د. فيصل غازي محمد
  1022آذار   (6) ددــالع

  423 

 

 جملة آداب الفراهيذي

و  ، ؽ ا ػػنبثػػؿ طػػ ئر  عػػـو  ػػو ، لوػػ ..   ا لػػ و   ػػا ع  لوػػ . و ػػا الث ػػ م ا تظ رهػػ 
 سػػػػتط   الػػػػ اوؿ ىل ػػػػن  ف ثعل  ػػػػ   بػػػػف   ػػػػن.. سػػػػبع  ألػػػػوتو  الا  ػػػػ  وهػػػػا تعػػػػ   
بكجرتا العجػوز ال وو  ػإ الـ اهػ روف،   ػب رللػا وه ج.سػبعتوب   ت  ع ػ ف   لبزار ػن 

ولػػ   بػػف الف توػػ ال روعػػا، و طبػػئف رللػػا لع ػػوره  .  وف الف ا وػػـ بػػف   بوبػػ   ػػ ئ 
ول أف س لط  تعسل  لػ لؾ  لػـ تألػع  الػا بل  ػر ،  ،از ا  ا طرالا... ور  ل ت  ررلا

 . (14)((لؿ ج لس  العجوز و رل  الةوو  ا  ه 
تع ر ػػو  ، هػػ   التوألػػ ط   الجسػػ  إ البتب  ػػ إ بػػ  الطل عػػإ ا  ثو ػػإ لػػػ سػػ لط 

ت  ؼ اػف از واج ػإ هػ   ال األػ إ بػ ل ف ا  ثػا الع  ػةإ والج ػراؿ ، توأل ط   الارر
 ولإ ىسرائ ؿ  ا ب   تو  واس ر  بجتبعو   ا آف واعػ  العس رد وها ل لؾ تربز ىلا 

 ػػا ا ولػػا سػػ لط  ،  أ ػػ  ببػػزؽ لػػ ف  ػػطت ف، بػػ  اػػ   رػػ  را الػػا التب  ػػز والبع  بػػإ))
وه ػػػػػ  ، وبتوع ػػػػػإ، ه ػػػػػ ؾ ظ لبػػػػػإ، ور سػػػػػ إ.. و ػػػػػا الث   ػػػػػإ سػػػػػ لط  الع ػػػػػ ةإ، السػػػػػج  إ
لجب ػػػػؿ ج  لػػػػ ، وع ػػػػوف)...(  وػػػػ  ال ػػػػ ا الراهػػػػ  تػػػػ ع ثولوػػػػ  ا ألػػػػطر ا، وا لػػػػإ، بستسػػػػلبإ

هػػ ها  د تارجوػػ  رطعػػإ بػػف عة لػػإ  ػػ ه  الألػػغ ر  وترتػػ  و  ، وترتػ د ث  لوػػ  العسػػ ر إ
ى  ػػا   الألػػ ؽ بػػ  الرا    السػػتط   ال ظػػر ،  تسػػتود البػػ با للبػػر  ا ولػػا سػػ لط  السػػج  إ

هػػػػ ها  د تتعػػػػوؿ البػػػػ با ىلػػػػا  ػػػػ ئف ..  بػػػػ    السػػػػتط   ب بسػػػػتو  الو  ػػػػبو ، ىل وػػػػ 
 .(15)((والا جس   و ا،  و ا

ولوػػػػػ ا  ػػػػػكف هػػػػػ   اللط رػػػػػإ التوألػػػػػ ط إ البر لػػػػػإ تلةػػػػػا ال ػػػػػوم الػػػػػا الج  ػػػػػن 
ال ع ػػ رد والػػ  ى سػػ  ا  ػػا الابػػ ؽ وتألػػر    هػػ   ال األػػ إ )سػػ لط ( ا ػػ ب  تة لػػؿ 
ل  وػػػ  ولػػػ ف ال ػػػع إ الطلسػػػط   إ لػػػ ف وع ػػػ إ ورسػػػو  سػػػ لط  وجبػػػ ؿ الطتػػػ   الطلسػػػط   إ 

  ا جتب ا ػإ والربز ػإ لوػ   ال األػػ إ )جسػ    وبع و ػ ( ولػ لؾ تلػػرز الػ    الب تو ػإ
وها ل لؾ ا بإ الا ال ولػإ ا سػرائ ل إ  اتوػ  وهػا ، البر لإ  ا  الطل عإ ا ز واج إ

تتع بؿ ب  الغرن )    ب ر( لوجوو  الع  رد ا  ثود بتلعػإ  ػا  لػؾ ب طػؽ ال ػ ن 
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لغػػػػ م الػػػػ ا ر  و ، والتز  ػػػػؼ والغوا ػػػػإ الع  ػػػػر بػػػػ  ل  بػػػػ  تػػػػر ف الػػػػا الوع ػػػػ إ والةسػػػػو  وا 
و ػػّ وب السػػر   ػػػا  لػػؾ السػػلون البراوعػػإ والتعػػػ    ػػا وجوػػ   ال ظػػر ا ػػػ  ، الطلسػػط  ا

اػػ رؼ  –سػػ لط   -تةػػ  ـ الع  ثػػإ الواعػػ   الػػر تعػػ   الػػروا  ال   ػػط ف اػػف العة ةػػإ )جػػو
: سػج  إ. ر لػ : رلػ .. رتلوا سع  إ  ا السجف: اللو العل ...( ))تةوؿ هبس  –ال  س ف 

اسػػتا بوا بعوػػ   ػػؿ ا سػػ ل ن .   وػػ  لػػـ تعتػػرؼ ل ػػام: ر لػػ  سػػج  إ. رلػػ  ولبػػ  ا  
ال ػلف ، الػ  وؾ، الةطػط، ال  ن، الجل ، رل  ا ظط ر، ا عتأل ن، ال ورل م، الجو ب إ

ل  وػػ  لػػـ ،.... وا  ػػؼ ال ػػطت ف، ثةػػن ا   ػػ ف، ال ػػا ل ل ػػ ر والسػػ  ئر، الػػا الع طػػ ف
ا اطػػػػض  ػػػػغطو  بػػػػرا  . ..تعتػػػػرؼ ل ػػػػام ول ػػػػ   التعػػػػ  ن و  ػػػػرالو  اػػػػف الطعػػػػ ـ

 .(16)((ىلا الف ب ت ... وبرا 
)العػ و( و ط ػف  ثة   إ  عرد اآلاػر –ىف ال ص الروائا و ا بع ولإ سوس و 

از واج تػػن ال ى سػػ   إ ولػػ لؾ   تعتبػػ  طر ةػػإ رسػػػـ اآلاػػر الػػا البا ػػ ؿ  عسػػن، لػػػؿ 
   ػػإ   تتجػ وز  لػػؾ ىلػػا الوارػػ  الروائػػا الػػ د  ع ػػ  ألػػ  عإ الوارػػ  الطعلػػا  ػػبف رك ػػإ 

 . تستلع  ال روط الت ر ا إ وا سطور إ البع    لألور  ه ا اآلار
 ػػػػا ا بػػػػػو ج ثػػػػ فل تبتػػػػػزج   ػػػػن البرجع ػػػػػ   ا جتب ا ػػػػإ وال    ػػػػػإ وا سػػػػػطور إ 
والربز إ  ة ـ ال ص الروائا البرال  ال وو  إ البتبس إ ل لتع ل ـ التورات ػإ البع  ظػإ الػا 

ف الب بػػف ا  سػػ   إ والتػػا تعػػ ش  جػػؿ ل ػػ م ا ألػػوؿ والتة ل ػػ  الألػػو و  إ اللع ػػ   اػػ
ب  ه   ال األ إ ب عػا ال ػ  ولوج    علػر  اول لؾ   عو الاط ن الروائ،  ولإ ىسرائ ؿ

اػػف وجوػػإ  ظػػر البػػرال  ال وو  ػػإ  ػػا الة ػػ    الس  سػػ إ البألػػ ر إ ))واجوت ػػا العجػػوز 
إ )...(  وؿ بػػػػر  الراهػػػػ  ل سػػػػبإ الو  ػػػػلن ل سػػػػب، ال وو  ػػػػإ بػػػػكجرتا الـ الهػػػػ روف ل سػػػػبإ

: ر لػػ ،  ػػا الةػػ س:  ألتطػػ  ىل وػػ  ورلػػ ، ال ػػف ر ػػ    وػػ رؾ ال ػػوـ: سػػبعتو  تةػػوؿ لػػا
 ػأات ر وجػن ، ول ػف   وػ  ظلبػ   ث ػرا، ى و  جب لػإ  عػ : الالاجلتؾ ا ألبإ ل    ، رل 

، و ب عػػػوف، و ورطػػػوف، و  وػػروف، اللغ لػػإ   ػػػرلوف: العجػػوز وهبوبػػػ  الد ظلػػـ   رلػػػ 
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، وا ع ػػ م،  ػػا ال ػػوارع...  ػػ   ال ػػ س  ػػا  ػػؿ ب ػػ فو طسػػ وف ع، و  ػػتبوف، و او ػػوف
: بػػ  هػػو ى ف   ر لػػ : هػػ ا لػػ س ظلبػػ . رلػػ : ر لػػ ،... والزوا ػػ ، وا سػػواؽ، والعػػ را 

هػـ ال  ػ   ل  وـ: رل ،  ا  وف و   اجلوف، عراسإ بة سإ  بف الل  ،  وك م الرا ع
 .(17)  ةو ((تع ولوف ال تـ تأل،   لإ ارل إ. ه   ارا إ: ر ل . الهؿ الل  

ول ػف  ( ا البةتلس الس لؽ الراود هو ال األ إ ا ال ر ػإ )    ب ػر الروسػا
و ت ف  لؾ  ا اط ن ، ه ا    ب   بف تر ف ركر بع ر إ لرك تن التا   ا   ا و 

البػػػرال  ال وو  ػػػإ ال ػػػ ل  بػػػف الطلسػػػطإ الألػػػو و  إ البرت ػػػز  الػػػا بةػػػو   وارا ػػػ       ػػػإ 
 . عة ئؽ ر ر تسورو  لوألطو  ، والسطور إ

و ػػػبف رػػػ  وف سػػػ ب وط ةا تةػػػ للا بع ػػػـ  ةػػػ ـ ل ػػػ  الاطػػػ ن الروائػػػا ا بػػػو ج 
ع ػػػػػ  ا  ثػػػػػا ، البػػػػػرال  الطلسػػػػػط   إ  ا  البرجع ػػػػػإ البز وجػػػػػإ )ا جتب ا ػػػػػإ والربز ػػػػػإ(

 الطلسط   إ التػا تواجػن بألػ ان الع ػ   وتعبػؿ  جػؿ ىا لػإ ا ئلتوػ  لعػ  ع ػ ن الرجػؿ
 سػػعإ واسػػعإ  لػػ و ، رض بواجوػإ لل ػػ رع بل  ػػر ))   ػ  الـ العػػز ت ػػغؿ  سػػعإ بػػف ا 

و ػا ب ػ ف الـ ، ه ػ :   ةػوؿ لػا، السػأؿ العػو د جػو اػف الب ػ ف. ى و       ل  ًم والز ػؿ
ل ف الج و  اللغ لإ ه بو  ل لجرا ػ     وػـ ، العز   ف ل  م لبطعـ    ر  زوجو  والو  ه 

، اآلف، زوجوػػ . ف البطعػـوجػ وا  ت لػ   ت ػ   لوػـ ولأ عػ لوـ ال ػػ ئ إ ب تولػإ الػا جػ را
ثػـ الرترعػوا .  ا السجف.الب  ها  ة  الت  ب  الو  ه  ور عوا ا  ة ض لبسػ ا   اآلاػر ف
ورػػ  ت ػػ بف . هػػ   الطر ةػػإ لتةػػ  ـ الطعػػ ـ لل ػػ س  ػػا    سػػتولا اللغ لػػإ الػػا ا رض

لوػػ ا تػػراهـ، و ػػا الألػػل ف اللػػ  ر  ت ػػ ولوف طعػػ ـ ا  طػػ ر ه ػػ   واجػػن ، ال ػػ س بعوػػـ
 .(18)وط ا((

والػػا الػػرعـ بػػف الف هػػ ا الػػ بط بػػف ال األػػ    لػػـ   ػػف لػػن الػػ ور البػػكثر  ػػا 
العػػ ا  الروا ػػإ ى  ال ػػن بثّػػؿ بوارػػؼ البكلػػؼ الس  سػػ إ والط ر ػػإ والوط  ػػإ، و  ػػؼ اػػف 
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واػػف رػػو  وألػػ لإ ا  ثػػا الطلسػػط   إ وهػػا ، طل عػػإ البجتبػػ  البة سػػا تعػػ  ا عػػت ؿ
 . ب  ع  ن الرج ؿ  ا السجوف تواجن الطغ  ف والظلـ ا سرائ لا لوع ه 

 (: تجميات األنثى )شبكة العالقات وجدلية الحضور والغياب. ثانيا
ت ػػ ؿ ال بػػ ط الع رػػ   البتعػػ    التػػا تة بوػػ  ال األػػ    الروائ ػػإ   بػػ  ل  وػػ  
، ب طلةػػػ  الألػػػػ   لل راسػػػػ   السػػػػ ب وط ة إ  بػػػػ  هػػػػو بوجػػػػو  ا ػػػػ   ر بػػػػ س وتػػػػو وروؼ

الطر ػػ إ التػػا تػػرلط الط اػػؿ ل لبو ػػوع الػػا و ػػؽ  وتتأسػػس هػػ   ال راسػػ   بػػف ب طلػػؽ
ورػ  (، الب ػ ر إ/ ا تألػ ؿ/ ترس بإ  ر ب س البل  إ الػا ثػ   روااػ  ر ا  ػإ )الرعلػإ

  لع رػػػ   ال لػػػرر ستألػػػلف ل  ػػػن بسػػػػ  ا  ، عػػػور تػػػو وروؼ رلػػػ    ػػػا آرام  ر بػػػ س
ف لتألػػػل،  ب ػػػف ا  طػػػ ؽ ب وػػػ  لوػػػ ؼ ى ػػػتة ؽ ال ػػػواع الاػػػرر بػػػف الع رػػػ  ، الس سػػػ إ

تعػ   )ىف التعة ػ   ػا الع رػ   الة ئبػإ لػ ف ال األػ       ػأ بػف ). (19)بس  ا   را إ
الببثل ف  ا الع بؿ الواع ، الو اف تع   العوابؿ  ا ببثؿ واع )...( لع   تك د  ػؿ 

 ػ ئؾ ، ه   التعة  ا  ىلا جعؿ ال بط الع  ئا  ػا ال وااػن البع ألػر  الػا الاألػوص
 .(20)((الع ر  

 تجلػا ، ام البع وف ل سـ       )ب ؾ( الروائا العػ رس لػن اللػ اب   اتلإ ا ه 
ا ع ور ال األ    ا  ثو إ  ا ه   الب و إ السر  إ التا  عت    ػا   ػ ئو  ال ألػ

/ ال ػػػػػلؽ/ الع ػػػػػؽ/ البعلػػػػػإ/ الظلػػػػػـ/ الةسػػػػػو / الجبػػػػػ ؿ/ التػػػػػ ر ا/ )الب ػػػػػ ف ػػػػػؿ  ػػػػػام 
 ا  ثا...(.

ا و ػػػؽ بسػػػ ر ف اث ػػػ ف ت ػػػتغؿ ج ل ػػػإ الع ػػػور والغ ػػػ ن  ػػػا هػػػ ا الػػػ ص الػػػ
ىسػػرائ لا( واآلاػػر جبعػػا    ػػؼ / اعػػ هب   ػػر د  علػػر اػػف الػػ ا  الجبع ػػإ ) لسػػط  ا

 اف ألور  ب تبلإ للبرال  الطلسط   إ.
السػػػػػر ( لوجػػػػػ    اف سػػػػػ لط  / ولػػػػػو اسػػػػػتعر   بطػػػػػ ه ـ ج  ػػػػػ  السػػػػػر  إ )الع   ػػػػػإ

 ألػػػا  ػػػ ل  ع ػػػورا لػػػ رزا الػػػا بسػػػتور التواجػػػ  ال، ال األػػػ إ ا  ثو ػػػإ ا سػػػرائ ل إ
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 ث  ػػإ ع ػػور هػػػ   ال األػػ إ الػػا البسػػتور ال ألػػا  ة للوػػػ  ، وبسػػتور ى تػػ ج ال  لػػإ
ع  ن وا ف وبةألو  لا ثا الطلسػط   إ )ر ػ   ( زوجػإ البست ػرؽ الروسػا ل ػف هػ ا 
الغ ػػ ن ال ألػػا  واز ػػن ع ػػور   لػػا اب ػػؽ وب ثػػؼ  ر ػػ    الع  ػػر   ػػا ع  لوػػ   ػػا 

 علػا ، زب  ػإ/ سػر  إ/   ل ػإ/ )السر ( بتواجػ    ػا الألػؿ الع   ػإ وهػ ا بػ  ولػ  بط ررػإ
الع  ةإ ى  الف ه ا / الرعـ بف ه ب إ الألو  ا  ثود ا سرائ لا بتبث  لس لط  الج   

لـ  ب   بف الف تت  ؿ ر     الةطن الب    تب ب  لػ س لط  والبتغلن ال و  الا الػرعـ 
عوائوػػ  )سػػ لط ( ))ال ػػ  لعػػ  بػػ  ب تػػ  ر ػػ    زوجتػػا الطلسػػط   إ ، بػػف سػػطو  ع ػػوره  وا 

آف الواف الططػػ ـ اػػف ال سػػ م )...( لػػـ  اآلف: رلػػ  ل طسػػا،  بػػ  الالرتػػؾ سػػ لة ، إالع  و ػػ
 ػ ف ، طػواؿ السػ وا  الب  ػ إ، الارؼ ابػرال  لعػ  ر ػ   .   ػ  و لبػ  تعر ػ  ىلػا ابػرال 

لػػـ التطػػ  ىلػػا . اةلػػا  جػػرد عسػػ ل   سػػر عإ    ػػ   لوػػ   ػػا ألػػ لف ر  اػػ تا ل لططػػ ـ
لوػ  لػ ال  ، سػ لط     ػ  بغػو تا ا ولػا، ىلا الف رػ ب  ىلػا ه ػ ، ابرال   جس  الو  وو 

التب ػػػا الف تألػػػ ر بغػػػو تا : رلػػػ . وسػػػ ر إ الػػػور : رػػػ ؿ، الولػػػا اطػػػواتا لبعػػػو الططػػػ ـ
 .(21)((اةلا    ر ب و : وس لط    رل : ر ؿ. الج    

ولو ا  تجلا الع ور الط عا اآلسر  ا الغ  ن وتلرز   ال إ ال األػ إ  ػا 
ا ىلػػراز الجػػ ور العة ة ػػإ لا ثػػا الطلسػػط   إ تغ  ػػر ركر الػػراود اػػف  لسػػط ف و ػػ لؾ  ػػ

)س لط ( ا ػػ ( ولػػ ف الجػػ ور الب ةطعػػإ لػػػ/ الةػػ س/ ر ػػ   )الب تب ػػإ ىلػػا ا رض والتػػ ر ا 
لػـ الر . لـ التعب  لب م ال ور البةػ س،  أ   لـ الزر اللعر الب  .. ))روعا بألوبإ ال   

 . (22) ا عا الب  ر (( زوجتا/  ا الرر ل   ر     برا .. ولـ ا هن ىلا ا  .. طلر  
ىف  بط الع ر   التا بعوره  )    ب ػر( تتأسػس الػا و ػؽ بلػ ال الرعلػإ الو  

الب  ، العل لإ( ولو ا   وف  بط الع رإ ث لت   ا الع ور والغ  ن/ تج   ر     )الزوجإ
بػ  سػ لط    لرعلػػإ    ػ  بتعولػإ بػػف العػن ىلػػا ال ػلؽ وا توػ ًم لعػػ ـ الرعلػإ وا  ةطػػ ع 

ل ػػف بػػ  تغ ػػػر الة  اػػ   عألػػؿ تعػػػوؿ ، الػػ د  ػػ ف الس سػػػن التواألػػؿ  ػػا الل ا ػػػإ التػػ ـ
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وا ػػػف وبوػػػـ  ػػػا ال وار بوارػػػ  ال األػػػ    وبػػػف ثػػػـ طل عػػػإ ا رتوػػػ  و  سػػػ ب  الرعلػػػإ 
والتعػػوؿ  ػػا الع رػػ      ػػأتا   عػػإ واعػػ   لػػؿ . وال رعلػػإ وال وار البعػػ رض والبسػػ ا 

، وػ   ال ظػر التػا تزاػر لوػ  الروا ػإ ت  ؼ ل  ؿ ت ر جا بستط  ا بػف تة  ػإ تعػ   وج
وهػػػػا توسػػػػ  بػػػػف بطوػػػػـو الػػػػراود ا الػػػػ رد بػػػػ  لػػػػ ف اآلاػػػػر الغرلػػػػا واآلاػػػػر ال وػػػػو د 

و ػؿ بػ  عػ   ،  ػؿ السػجف: رػ ؿ. وب  ا تػو  الف تةػوؿ لػا ال  ػ   : رل )والطلسط  ا )
عبػػػ م واػػػوؼ، و ـ،   ػػػن بػػػف  ػػػرن ه  ػػػ  ، واللػػػـ وتعة ػػػر، ولػػػر  وجػػػوع، وا   ػػػا ... وا 

  و ػػ  ل  بػػؿ رػػ بتا لعػػ  الف ، السػػج  إ سػػ لط  لػػا  ػػا طػػرؼ آاػػر وب  علتػػن، طػػرؼ
الل عثػػػػػإ : ر  ػػػػػؽ، التعر وػػػػػ    رلػػػػػ : سػػػػػ لط     ةػػػػػ ؿ ورػػػػػ   اػػػػػر... بػػػػػ  ا: ألػػػػػرا  لػػػػػن

الطو لػإ البػار ألػ علإ ال ػعر ا  ػةر. : رلػ  الل عثػإ ا جتب ا ػإ.: ا جتب ا إ. رػ ؿ
 و ػػ بإ ا طوػػ : رػػ ؿ. و ػػ بإ ا طوػػ : الطو لػػإ البػػار ألػػ علإ ال ػػعر ا  ػػةر. رلػػ : رػػ ؿ

سػػألعؽ : )...(  ألػػرا  سػػ لط   ػػا ظوػػرد  وجػػ   سػػ لط .. )...( ب ػػ   ىلػػا الل ػػ 
الظػف ى  ػا .  تجبػ    ػا ورو وػ .  .. الرجػوؾ:   سػت ر   عوهػ  ورلػ .. لؾ..ى تظر ا

 .(23)((    جلط  ور س   ال ثر بب    لغا
وار    ػػػػؼ البةطػػػػ  السػػػػ لؽ اػػػػف التعػػػػوؿ الع ئةػػػػا العة ةػػػػا والجػػػػ رد  ػػػػا ا 

ال األػ    و ػا بورػؼ     ب ػر تجػ   سػ لط  )اسػرائ ؿ(  ت جػإ البعلوبػ   التػا تلة هػػ  
 بف ا س ر الطلسط  ا ال د   ف از واج إ ووع  إ ه   ا  ثا.

الع ور اآلار لل األ إ الطلسط   إ ا  ثو إ  و طػ ل  جبػ اا   سػب ا ػوط 
و إ الجب ا إ ))      هو ا  ػ  هو إ ا  ثا الطلسط   إ ا  ب  ت  بب الوو إ الطر  إ ل لو

وهػػو  سػػوـ  ػػا الب ػػ ر إ الجبع ػػإ وا ألػػإ   بػػ   تعلػػؽ ل لارا ػػ   ، ا جتبػػ اا  عسػػن
 .(24)ى    وجو  لإل س ف البع   ى  بف ا ؿ ا تب ئن الجبعا(( والطةوس والع  ا .

الراود الف  رسـ توأل ط   ر ة  لو   ا  ثا بعلرا ا و  وبعتبػ ا /  ع وؿ الروائا
/ الطةػػػوس/ ا ز ػػػ م/  لػػػؾ الػػػا  ػػػل إ بػػػف الع بػػػ   ال اابػػػإ بػػػف الهبوػػػ  )الب ػػػ ف  ػػػا
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الوظ طػػإ( )) ػػا الب عطػػؼ ا وؿ واجوت ػػ  جب اػػإ ج  ػػ   بػػف اللغ لػػإ واللغػػ ؿ / الارا ػػ  
)...( لػػ   البة سػػ    لػػأثوالوف السػػو  البطػػرز  وهػػف  ةطػػف  ػػا ... وال ػػ ن البتوع ػػإ

ولع ػػػوف اآلاػػػر  سػػػة ف ال ل تػػػ   ، لػػػ ؿالع الع ػػػوف    ػػػرف الغسػػػ ؿ الػػػ، ال ػػػر   
 . (25)و  ظرف ىل   (( والار      رلف الةوو ...

و  ل  الف   عظ الت رار ال ورد للوألؼ الجب اا لل س م البة س     ػا بػتف 
العػػػ را ( / الروا ػػػإ البتػػػ ااؿ والبت ػػػ لؾ )ل  ئ ػػػ  و  ل ػػػ ( بػػػ  وألػػػؼ الب ػػػ ف )الل ػػػو 

 ال ػ ن(/  ور ػ   الجػ ش/ اللغػ ؿ/ ئ ل إ )اللغ لػإووألؼ اآللإ العس ر إ الةبع إ ا سرا
ولػػػ لؾ  وظػػػؼ الب ػػػو  السػػػر د ألػػػورت ف بت ػػػ  ت ف ل ػػػف هػػػ ا الت ػػػ      ػػػؼ اػػػف 

))اتلػػػ   الل ػػػو   الوارع ػػػإ البتبر ػػػز   ػػػا ا را ػػػا العرل ػػػإ البعتلػػػإ/ الألػػػور  العة ة ػػػإ
اما  بت ػػػػ لوإ بثػػػػؿ الو   السػػػػر  واعػػػػ  ، وال ػػػػل ل ؾ الوسػػػػ عإ طػػػػو  وار ػػػػ  ببلػػػػك  ل ػػػػ 

ت ػلن وجػو  ،  وؿ بػر  ا ػعر ه ػ  لػ ف  ػل ل ؾ الل ػو  ت ػلن البرا ػ  الألػة لإ.. الترع ن
 . (26)س    و ..   لط   ال س م البة س    بف ال ل ل ؾ الع   إ((

بس ر آار  تجلا   ن ع ور ا  ثا الطلسط   إ البتأسس الا رك إ جب ا ػإ 
، وس ال    إ والارا    ال عل إوع ور جب اا و  لثؽ ه ا الع ور بت زب  ب  الطة

التػا هػا  ػ ؿ ، بب   بو  ل  وم ا بإ بر لإ بف ا  ثا الأل ب   والع بإ الطةوس إ
بػػػػف ا ػػػػ  ؿ التواألػػػػؿ لػػػػ ف ا  ػػػػرا  والجب اػػػػ   وهػػػػا تعلػػػػر اػػػػف الب ػػػػ ر إ الجب ا ػػػػإ 

لتزاب توـ ال    إ وا جتب ا إ والةوب إ تعلر و ، والتواألؿ والت  بف ل ف ا  را  وو ئوـ وا 
لػػػ لؾ اػػػف طر ةػػػإ التط  ػػػر والعػػػ ش ا ػػػ  البػػػواطف البة سػػػا اللسػػػ ط، وتجػػػ ر ا  سػػػ ف 
وتعب ػن بػػف الوهػ ـ التػػ ر ا البز ػؼ ))ارتػػرن بػػف البػرال  والألػػل إ الج لسػوب   ترعلػػ ف لػػا 

ب ػػ  بتػػا وهػػا تالػػز الرراألػػو ،  تةػػوؿ ، اسػػأؿ البػػرال ، ل لتسػػ بت ف واسػػعت ف   ل ػػط ؼ
، ج م  بف ل تو  ع   ػإ،  ػا تالػز الرعطػإ الالػز ،ج م  رلؿ س ات ف  ا تو ا   ره 

   ػ  ،  تةوؿ ه   ال تا واسبو    إ، اسألو  اف ال  ر.. والرراص السل  ا ها وال تو 
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بر  إ    ر  لست   بر ـ   را الف االز  وب    ب  البػ ـ    سػإ الة  بػإ ىف ت ػطع  لػا 
 .(27)ورلل   ا ئا ل ف ت طا   إ((

البط لةػإ الػر ال ظػ ـ السػ ب ولوجا لػ ف  اؿ و ب ف رأل  رأل  إ البكلػؼ  ػا 
لػػ ف      ا سػػب م ال الػػإ والزهػػو واللر ػػؽ  (ا سػػـ وب لولػػن لػػاـ وال توػػ  )زه ػػإ و  ػػإ

وابتػػ ا  الع ػػ   ولػػ ف توألػػ ط   ال األػػ    ا  ثو ػػإ )التوألػػ ؼ الجسػػ د( ال الػػإ الػػا 
 الجب ؿ.

 : أنثوية المكان. ثالثا
الع ػػػػػ   ا  سػػػػػ   إ و ػػػػػا الاط لػػػػػ    الب ػػػػػ ف الع ألػػػػػر البػػػػػ  د ا س سػػػػػا  ػػػػػا

 وو  وثؽ بف ا ر   ا    لع لبو  الا رجا و سوـ  ا تة  ـ  وػـ للظػواهر ، ا ل اا إ
 البتع    البع طإ ل   س ف.

وتعتطا لن  بف رك ػإ ى سػ   إ اب ةػإ ، روا إ )ب   إ اه( روا إ ب  ف ل بت  ز
ف، الب   ػػػػػػإ لأوالػػػػػػ ه  الةػػػػػػ س بر ػػػػػػز  لسػػػػػػط ، تجػػػػػػ ر ا  تبػػػػػػ م وتلعػػػػػػ  اػػػػػػف الوو ػػػػػػإ

   سػػػإ الة  بػػػإ( ول وتوػػػ  وع راتوػػػ  والزرتوػػػ  وبة ه وػػػ  / رلػػػإ الألػػػار / الت ر ا إ)ا رألػػػا
ورلبػػػ  عتػػػا لػػػػ سػػػجو و  هػػػا البعتطػػػا لوػػػ   ػػػا اػػػ لـ الروا ػػػإ الػػػ د  ػػػزاوج لػػػ ف الػػػوارعا 

والروا إ تعتطا لتط أل ؿ الب  ف الا  عػو ، والبتا ؿ والت ر اا والعج ئلا وا سطورد
 ر طػػػػ لا  علػػػػا بػػػػف ر بػػػػإ الط ػػػػ م الروائػػػػا و ة بػػػػن رسػػػػ ب  لإل سػػػػ ف / جبػػػػ لا/ اتػػػػوث ة

ى  الف الة ػػ إ التػػا ت ػػغؿ هػػ    الطلسػػط  ا الب  ػػون والبػػرالط ا ػػ  جػػ راف ا رألػػا..
ال راسػػػإ و ػػػا هػػػ ا البعػػػور هػػػا التػػػ ااؿ والتبػػػ ها ورلبػػػ  التألػػػ رع التر  لػػػا والػػػ  لا 

 ب  س( ول ف ا  ثا.ال/ البة س/ والع ئةا ل ف الب  ف )البع ش
ال ػ ئف ا  ثػود والب ػ ف الػ د  وس رأل  ل لؾ  ب  ج  الإ الا هػ ا الػت ـز لػ ف

 تعػػػػ ر بطػػػػ ه ـ الع ػػػػز والػػػػ   ور والط ػػػػ م ىلػػػػا )) ػػػػوف عة ةػػػػا ل ػػػػؿ بػػػػ  لل لبػػػػإ بػػػػف 
 .(28)بع ا((
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ولػػػػ لؾ   تتعػػػػ   الة بػػػػإ ال  ل ػػػػإ للع بػػػػإ الب    ػػػػإ بػػػػف ىط رهػػػػ  الطولػػػػوعرا ا 
ولػ لؾ ، ا  سػ ف/ ل     ور ـ ع  ر إ تطألف اف هو ػإ الب ػ فلؿ ل ع و  ،  عسن

،  أللف الب  ف ا بإ الا ع  ر  ابإ بع  إ  سو ه   بط ثة  ا بع ف  ا األر بػ 
 .(29)الد لتعل ر )جول    رست ط ( ا    ولوج ـ

س تج وز ال بو ج ) لعإ السلواف( ال د تت ف  ا تب ب  ا رإ ا  ثا )الب  عإ 
   الب ػػ  ( ل لب ػػ ف وتب ه وػػ  عتػػا  أاػػ  الب ػػ ف ال ث ػػر بػػف ألػػط   للع ػػ   الػػر بػػ لو 

اعػ هب  ، وس تورؼ ا    ب  ج  الإ الا ه ا التػ ااؿ وهػا تةسػـ الػا رسػب ف. ا  ثا
  تألؼ ل لجب ؿ واآلار ل لوع  إ.

الرابػػإ اسػػـ لػػػ رر ػػإ  لسػػط   إ  و برجع ػػ       ػػإ بسػػ ع إ  رتل طػػن لػػ لطر ؽ 
والرابػػػػػإ اسػػػػػـ الػػػػػرد  ع ػػػػػا البرتطعػػػػػإ الو السػػػػػ ب إ الو ، فالػػػػػ د بػػػػػّر لػػػػػن السػػػػػ   البسػػػػػ 

. و ل و الف توأل ط   الةر إ (30)العظ بإ)...( وهو اسـ   ثر بف رر إ وال ثر بف ب   إ
ارجػػػ  اػػػف ط لعوػػػ  الطولػػػوعرا ا والاػػػ   ب عػػػا ا ز ػػػ عا ببػػػ  ولّػػػ  ا بػػػإ ب    ػػػإ 

ال ػػواـ بػػف الػػور   اجػػؿ، ى وػػ  ال ػػواـ بػػف الػور ، بوسػوبإ لطػػ ل  ال ثػػود )) ػػ  الوػػا، بػ  هػػ ا
ه ػ  :   ةػوؿ، الزاها ا لواف،   لؿ، ها ل   ر بف الور  البةطوؼ اسأؿ العو د ا وػ 

و ا ب   و  تب ب  جلس س     بة للػإ للل ػو  لػ لؾ و ػا  ظػؿ الب ػ ف طػ هرا   ت وسػن 
وبػػف السػػ جإ ، تةػػوـ ألػػل    الةر ػػإ  ػػا  ػػؿ ألػػل ف لةطػػؼ الػػور  بػػف البػػ ـ ل ػػوتوف، رػػ ـ

 .(31)((ن ىلا ه  )...(و أت ف ل، ال ور
 لسػػط ف / الةػػ س/ العػػ ر / البػػرال  الطلسػػط   إ ا ربلػػإ الألػػ لر  جػػزم بػػف الل ػػ 

والع رػػإ لػػ ف ال ػػ ئف والب ػػ ف اب ةػػإ  ػػبف ل  ػػإ بتوالػػ   تسػػت اا ال ػػؿ لبجػػر  ظوػػور 
/ العػػػ ر / )لع ػػػوف اآلاػػػر الروسػػػا(  ةػػػ ـ ألػػػور  ب تبلػػػإ للل ػػػ  والػػػ ص الروائػػػا، الجػػػزم

 وب ر  .، الـ اسع :  ا ال بو ج ف  ال ف البرال  و تجس   لؾ
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و رأل   ا ا  بو ج ا وؿ الت  سن والتط لؽ ل ف اسـ ال األ إ واسػـ العػ ر  
)السػػػع  إ( )) ةػػػؼ ل ػػػ  الػػػ ل ؿ  ػػػرج البػػػ ـ رػػػوس ع   ػػػإ وسػػػ عإ لوػػػ  لوالػػػإ ا ػػػل إ  ل ػػػر ، 

ورػ   ، ةوؿ ل   ه   ل ا إ العػ ر ، بألطعإ لةط  الةأل  ر البثلتإ لبس ب ر  ع س إ  ل ر 
وال ػ ؼ ، سب   لع ر  السع  إ  سػلإ ىلػا السػ    عل بػإ السػع  إ بر ػعإ ال لػا بعبػ 

 . (32)الو ال و  سب   لو ا ا سـ طلل  للو  م  والع ش السع  ((
 لػػ و الف الت  سػػؿ الػػ  لا بػػف الجػػزم  عػػو ال ػػؿ والبت ػػأ الػػا برجع ػػ       ػػإ 

لوعرا  ػػػػ  للب ػػػػ ف ى  الف وت ر ا ػػػػإ ىسػػػػ ب إ رػػػػ  ا ػػػػتغؿ لطع ل ػػػػإ وهػػػػو  ةػػػػ ـ توألػػػػ ط  طو 
ا  عراؼ الػ  لا   بػف  ػا الت ػ رض العػ   لػ ف اسػـ العػ ر  واسػـ ال األػ إ بػف جوػإ 
، وو ع إ ال األ إ ال الإ الا العزف البتواتر والتربؿ وال ؿ والبو  إ بف جوإ ااػرر

/ ر سػ إ/ تعػ  ش/ و عب  الروائا )لع وف الراود اآلار( ىلا ى ػط م روف الب ػ ف )بعلػإ
الػػػػػا ال األػػػػػ إ ا  ثو ػػػػػإ )اـ اسػػػػػع ( واف  ػػػػػ ف لطر ةػػػػػإ ع ػػػػػر بل  ػػػػػر  ))رػػػػػ   جبػػػػػ ؿ(

   ػػػ  ال ل تػػػ   تعػػػ ط  وألػػػل  ..ال    الف  ألػػػع  هػػػ   الػػػ رج   الا ػػػل إ.  ألػػػع   ه .
ل ل رج   بثػؿ العػراس،  ل تػ    ع ػ ع )...( ظلػ  ال ل تػ   تب  ػا الػ رج   وتب  ػ    

رػ ؿ ه ػ  و عػف      وػػ  .   ا ربلػإه ػ  ل ػ: ىلػا الف وألػل   ىلػا الل ػ . رلػ  للػ ل ؿ  ػرج
ب  ىف رالت ػ  ،  أطل  ابرال    لإ، وررع الل ن، وتة ب   ال ل ؿ  رج، لأـ اسع . ابرال  رائعإ

 .(33)عتا التسب      ال وم  ا وجوو ((
وتبتزج ألور  ا  ثا ل لع  ا  والتة ل   ال ػعل إ البتجػ ر   ػا الب ػ ف والب تب ػإ 

 ب   ا ، بف الب  ف وع بلإ لة بن الع  ر إ والجب ل إ ول لؾ تأللف ا  ثا جزما، ىل ن
و ب ػػف الف  ست ػػؼ الف ، ال بػػو ج عػػ ر  ا ربػػف والطتػػ   )ب ر ػػ ( سػػ ر إ ال ػػران  ػػا العػػ ر 

 عر إ الب  ف الت ر اا البكطر لة س إ     إ بس ع إ وطةوس  عل إ بتوارثإ بت االػإ 
ألػ ط   الجسػـ بتب ه ػإ بػ  ولػ لؾ ت ػوف تو ، تب ب  ب   ػعر إ الجسػـ ا  سػ  ا لا ثػا

بػار لوػ  ألػ ر ، الة ـ الع ػ ر إ وا  سػ   إ للب ػ ف ))اجتز ػ  اللوالػإ  رال  ػ   تػ   طو لػإ
ىف    ػػ  :   ػػلن رػػرص الػػ   ال ػػبس )...( سػػألتو ، ووجػػن عبرتػػن  ػػ  ر ، ب ػػ و  و  هػػ 

رلػػ  اهػػو ل لبجػػ ف    ة لػػ  . ل ئعػػإ.  ة لػػ   . ال ػػ  سػػ ر إ  ػػران الػػور   ػػا عػػا ا ربػػف
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ال وػػػ  تبثػػػؿ اتلػػػإ الترع ػػػن ا ولػػػا لزائػػػرد : وعػػػ ف استو ػػػعتو  ال ثػػػر ر لػػػ ، لبجػػػ فل 
 ةلػػ  وال ػػ  اسػػتؿ آاػػر . ب ر ػػ :  ة لػػ ، العػػا)...( ورلػػؿ الف السػػت  ر سػػألتو  اػػف اسػػبو 

بػػػػ  الجبلػػػػؾ  ػػػػ  ب ر ػػػػ    سػػػػ ر إ  ػػػػران الػػػػور   ػػػػا العػػػػا :  ظراتػػػػا ىلػػػػا وجووػػػػ  الػػػػور د
 .(34)ا رب ا((

  اؿ  ػػػػا  ػػػػل إ ا رػػػػ     ل ػػػػإ بػػػػ  ا ب  ػػػػإالجبػػػػ ؿ ا  سػػػػ  ا لا ثػػػػا    ػػػػ
البع  ػػػإ(  عسػػػن لػػػؿ  تجػػػ ور هػػػ ا الجبػػػ ؿ ا  ثػػػود بػػػ  وع ػػػ إ / البلجلػػػإ/ البة سػػػإ)

ال ا سػػ  ا( و  سػػ ب  )الب  ػػإ السػػجوف( ع ػػ  / الب ػػ ف ورسػػوتن الػػر ث  ئ ػػإ )ا  سػػ  ا
 تا ولوػػ ا  تجػػ وز الػػ ص الع   ػػإ الطػػرف البو ػػوا، الةبػػ  وا  توػػ ؾ   سػػ   إ ا  سػػ ف

و  ػرد  ػ ور عػوؿ ، ))رع ػ   وػلط .و ستعرض ألورا بت ػ  ر  تعلػر اػف التعػ   والتعػوؿ
 ػا السػطؿ الػ رج رال ػ  . ه ا الب  ف البوعش الة سا ال د    الو بف جب ؿ والا ج ػن

، و ر ػػػ ف ال ػػػ س ىلػػػا جوػػػإ البػػػرور، الرلػػػ  الو ابػػػس  ت ػػػ    أاػػػ ف لط رػػػ   الػػػ اوؿ
الو   ئ    ، روج َلَ وَف   س ب بف ال ومو س ا ف اآلار ف الا الألعو  بف الجؿ الا

 .(35)((بف الب م الو الزج ج
الب  ف هو بػف : وتأا  الع رإ ل ف الب  ف وال  ئف ا  ثود   ل ف اث  ف ا وؿ

البسػػػػج  )  طلػػػػ  ال األػػػػ إ لط لعػػػػن و  سػػػػ ب  ا بػػػػ  ف  ا  الػػػػزاـ التػػػػ ر اا والػػػػ   ا
ال األػػ إ تعػػرؾ : والثػػ  ا بػػإ(.ا سػػواؽ الة  /    سػػإ الة  بػػإ/ رلػػإ الألػػار / ا رألػػا

السػجوف( / البا بػ   الطلسػط   إ/ )البستوط    ال وو  إ الب  ف وتع   ت   لن  ب   ا
والب  ف اآلار تت ف   ن الع رإ الت زب إ التا تةأل ه  البكلػؼ لػ ف الجبػ ؿ ا  ثػود 

رلط وسػػلل إ الب ػػ ف البتأسسػػإ الػػػا ربػػ  ا  سػػ ف وا تو  ػػن وتع  لػػػن و  سػػ ب  ا ػػ ب  تػػػ
 ال ألوص ل ف س لط  )الج   ( والب  ف.

ال ػػػػوارو  لوطتوػػػػ  ، اػػػ ولتو : بػػػػ  الػػػ د الاجلػػػػؾ لػػػػ سػػػػ لط   ػػػػ  جػػػو  رػػػػ ؿ: ))رلػػػ 
وبػ  الػ د لػـ  عجلػؾ   وػ   : استس بو  بثؿ س ر إ لروف اط ا تطللو ، رلػ ، ال ائبإ

إ  أ   ع ف تعرؼ لأ و  تجر  السج     الطلسط       ااؿ عر ػ،  ث ر  ث ر ج ا: ر ؿ
بػػف الجػػؿ الف  تبتػ  ر  روػػ  لب ػػ ه   الجسػػ  هف وال وػػ  ت ػػود ، رلػػا  بػػ  الةت ػػا، التعة ػؽ

 .(36)ا ا  م ال ل لإ لب رط الع   ((
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ال ص  جب  ل ف ألورت ف بت  ر ت ف تعلػراف اػف  األػ إ واعػ    ػا ا ولػا 
ا  وثػػػإ الط ع ػػػإ(،  ػػػا الث   ػػػإ تعلػػػر / الررػػػإ/ ال ػػػلؽ/ تت ػػػف البعػػػ لـ ا  ثو ػػػإ )العػػػن

 ثػػا اػػػف ر بػػػإ الب ػػػ ف السػػلل إ )البعتةػػػؿ( وتتعػػػوؿ ىلػػػا جػػزم وآلػػػإ ب ػػػن ع ػػػ  الةبػػػ  ا 
 وا  تو ؾ والبع لـ ال ى س   إ.

**  **  **  **  **  **  **  **  ** 
ىف روا ػػػػػػإ )ب   ػػػػػػإ اه( ر بػػػػػػ   ػػػػػػا ل ػػػػػػ م ال األػػػػػػ    ا  ثو ػػػػػػإ الػػػػػػا  ظػػػػػػ ـ 

للة ػػ إ العرل ػػإ  الرك ػػإ الع ػػ ر إ لااػػر الغرلػػا )البست ػػرؽ( سػػ ب وط ةا   ػػؼ اػػف
ا سرائ ل إ بف ا ؿ التعػ    ػا وجوػ   ال ظػر و لػؾ ل  اتبػ   الػا البرجع ػ   التػا 

/ ا جتب ا ػػإ/ الت ر ا ػػإ/ ا سػػطور إ/ )ال    ػػإ السسػػ  لظوػػور هػػ   ال األػػ    بػػ ل ف
الربز إ(     اف ال ل إ الع ئة إ البعة   التا ر ب  لػ ف  األػ    الروا ػإ وال الػإ 

هػػ ا ىلػػا ج  ػػن الع رػػإ ، ال رعلػػإ( و)التواألػػؿ وا  طألػػ ؿ(/ لا)الرعلػػإ ػػا بجبلوػػ  ا
العب بإ ل ف الب  ف وال  ئف ا  ثود والع رإ التل  ل إ الة ئبإ الا الت ػ رض وا  سػج ـ 

 ل  وب .
ىف ال األ إ ا  ثو إ لـ ت ػف بجػر   ػ ئف بتا ػؿ  تػرؾ  ػا   ػ م الروا ػإ لػؿ 

بتعػػ   الػػركر لػػـ  ةػػؼ ا ػػ  عػػ و  ا  ثػػا تعولػػ  ىلػػا ربػػز وهو ػػإ ول ػػف  ػػبف طػػرف 
 وعتا الغرل إ.، العرل إ لؿ تج وزه  ىلا ا  ثا ا سرائ ل إ

**  **  ** 
 : مكتبت الذراست

 الكتب : أوالا 
/ الع ػػ رد البر ػػز ا  بػػ ئا/ بعبػػ   ػػ  ـ ا ػػطإ:  / تػػو وروؼ/ ا  ن وال  لػػإ -1

 .1996/ 1ط/ علن
الػػػػ ار / ل ػػػػرو / الثةػػػػ  ا العرلػػػػاالبر ػػػػز / عسػػػػف لعػػػػراود/ ل  ػػػػإ ال ػػػػ ؿ الروائػػػػا -2

 .1991/ 1ط/ الل   م
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الػػػػ ار / ل ػػػػرو / البر ػػػػز الثةػػػػ  ا العرلػػػػا/ عب ػػػػ  لعبػػػػ ا ا/ ل  ػػػػإ الػػػػ ص السػػػػر د -3
 .1991/ 1ط/ الل   م

البكسسػػػػػػإ الج بع ػػػػػػإ / ع لػػػػػػن هلسػػػػػػ :  / ع سػػػػػػتوف ل  ػػػػػػ ر/ جب ل ػػػػػػ   الب ػػػػػػ ف -4
 .1984/ 2ط/ ل رو / لل راس   وال  ر والتوز  

/ لػ ر س/ ل ػرو / ب  ػورا  او ػ ا / ا طػواف الػو ز ػ :  /  ػرول ػ ر ع/ الس ب  م -5
 .1984/ 1ط

 ل ػػػػإ اآل ان والعلػػػػـو / ب  ػػػػورا  رسػػػػـ ا  ن العرلػػػػا/ السػػػػ ب  م والػػػػ ص ا  لػػػػا -6
/ الجزائػػػر ال تػػػ ن الرالػػػ / لسػػػ ر / ج بعػػػإ بعبػػػ  ا  ػػػر/ ا  سػػػ   إ وا جتب ا ػػػإ

2116. 

ج بعإ ا  لػإ / العرل إ وآ الو  ااب ؿ بلتةا بعو  اللغإ/ الس ب  ئ إ وال ص ا  لا -7
 .1996/ الجزائر/ ب  ورا  ج بعإ ا  لإ ل جا بات ر/ ل جا بات ر

ا لػ  /  عر إ الب  ف  ا الروا إ الج     )الاط ن الروائا   ور الاػراط  بو جػ ( -8
 .2111/ الر  ض/ (83بكسسإ ال ب بإ الألعط إ ) ت ن الر  ض / عس ف عس ف

 ار ال كوف الثة   إ /  و   الت رلا:  / لاير اوئ ل ن –رو ف لور وؼ / ا لـ الروا إ -9
 .1991/ 1ط/ الع بإ

 ار / الػػ الجل ؿ  ػػ ظـ: براجعػػإ/  ر ػػ  الزاهػػا:  / جول ػػ   رسػػت ط / الػػـ الػػ ص -11
 .1991/ 1ط/ ال ار الل   م/ تولة ؿ لل  ر

/ 1ط/ ل ػػػػرو / البكسسػػػػإ العرل ػػػػإ لل راسػػػػ   وال  ػػػػر/ عسػػػػف عب ػػػػ / ب   ػػػػإ اه -11
2111. 

:  / ازولػػػػػ و تز طػػػػ ف وآاػػػػػروف/   وال  لػػػػإ  ػػػػػا الط ػػػػر اللسػػػػػ  ا العػػػػ   البرجػػػػ -12
 2111/ ال ار الل   م –ل رو  / ا ر ة  ال رؽ/ ال الة  ر ر   ا
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الػػػ ار / ل ػػػرو / ا ر ة ػػػ  ال ػػػرؽ/ بعبػػػ  سػػػو رتا/ ال ةػػػ  الل  ػػػود والػػػ ص الروائػػػا -13
 .1991/ 1ط/ الل   م

/ للاػػػ ب   الطل ا ػػػإ  ار الوسػػػ ـ/ الػػػا وططػػػإ:  / الػػػ  س ب   ػػػ للا/ الوو ػػػإ -14
 .1993/ 1ط/  ب ؽ

 الكتب الرقميت : ثانيا
بورػػ  سػػع   / سػػع   ل  ػػرا :  /   ل ػػن هػػ بوف/ سػػ ب ولوج إ ال األػػ    الروائ ػػإ -1

 .Saidbengrad.free.fr ل  را 
 (سػػػ ب ولوج إ ال األػػػ    السػػػر  إ )روا ػػػإ ال ػػػراع والع ألػػػطإ لع ػػػ  ب  ػػػ   بو جػػػ  -2

 .Saidbengrad.free.fr بور  سع   ل  را / سع   ل  را 

 الذورياث: ثالثا
/ لغػ ا / بجلػإ البورػؼ الثةػ  ا/ بعبػ  اربػ ش/ بطووـ البرجع إ وا    ل إ التأو ػؿ -1

 .1997/ 9ع
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 : اهلوامش
                                                      

 ةػػ  اػػف:  سػػ ب ولوج إ ال األػػ    السػػر  إ )روا ػػإ ال ػػراع والع ألػػطإ لع ػػ  ب  ػػ   (1)
 Saidbengrad.free.fr  ل  را /  بو ج (/ سع 

 .144لاير اوئ ل ن/  :  و   الت رلا/  -ا لـ الروا إ/ رو ف لور وؼ (2)
. ػػػػػبف  تػػػػػ ن 317- 316ال األػػػػػ إ  ػػػػػا السػػػػػ ب  ئ    السػػػػػر  إ/ بعلػػػػػـ ور  /  (3)

 )الس ب  م وال ص ا  لا(. بع  را  البلتةا الرال 
ؽ آرام   ل ن ه بوف الا روا إ ع ا  ة  اف:  س ب  ئ إ ال األ إ الروائ إ )تطل  (4)

. ػػػبف  تػػػ ن السػػػ ب  ئ إ والػػػ ص 211-211 ػػػوـ ج  ػػػ (/  ػػػر لط اعبػػػ   ػػػر لط/ 
 ا  لا.

سػػػػػػػػػػ ب ولوج إ ال األػػػػػػػػػػ    الروائ ػػػػػػػػػػإ/   ل ػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػ بوف/  : سػػػػػػػػػػع   ل  ػػػػػػػػػػرا /  (5)
Saidbengrad.free.fr 

سػػػػػػػػػػ ب ولوج إ ال األػػػػػػػػػػ    الروائ ػػػػػػػػػػإ/   ل ػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػ بوف/  : سػػػػػػػػػػع   ل  ػػػػػػػػػػرا /  (6)
Saidbengrad.free.fr 

 .111/ 1ال ة  الل  ود وال ص الروائا/ بعب  سو رتا/  (7)
 .217ل  إ ال  ؿ الروائا/ عسف لعراود/  (8)
بطووـ البرجع إ وا  ػ  ل إ التأو ػؿ/ بعبػ  اربػ ش/ بجلػإ البورػؼ الثةػ  ا/ لغػ ا /  (9)

 .38-37/ 1997/ 9ع
 .17-16ب   إ اه/ عسف عب  /  (10)
 .56 رو/  : ا طواف الو ز  / الس ب  م/ ل  ر ج (11)
البرجػػػػ  وال  لػػػػػإ  ػػػػػا الط ػػػػر اللسػػػػػ  ا العػػػػػ   / ازولػػػػ و تز طػػػػػ ف وآاػػػػػروف/  :   (12)

 .111ال الة  ر ر   ا/ 
 .251الروا إ/  (13)
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 .115الروا إ/  (14)
 .195ـ.ف/  (15)
 .158الروا إ/  (16)
 .199ـ.ف/  (17)
 .117-116الروا إ/  (18)
 .59-56بعب     ـ ا طن/  ا  ن وال  لإ/ تو وروؼ/  : (19)
 .37ل  إ ال ص السر د/ عب   لعب ا ا/  (20)
 .432الروا إ/  (21)
 .451الروا إ/  (22)
 .233-232ـ.ف/  (23)
 .114الوو إ/ ال  س ب    للا/  : الا وططإ/  (24)
 .175-174الروا إ/  (25)
 .12ـ.ف/  (26)
 .387-386ـ.ف/  (27)
 .36ع لن هلس / جب ل    الب  ف/ ع ستوف ل   ر/  :   (28)
 .22الـ ال ص/ جول    رست ط /  :  ر   الزاها/  (29)
 .219  ظر:   عر إ الب  ف  ا الروا إ الج    / ا ل  عس ف عس ف/  (30)
 .31-29الروا إ/  (31)
 .397ـ.ف/  (32)
 .399ـ.ف/  (33)
 .412-411الروا إ/  (34)
 .231ـ.ف/  (35)
 .253الروا إ/  (36)
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Feminine character semiotics 
In the novel of (The City of Allah) by Hasan Hamid 

Dr.Faisal Ghazi M. Al-Nua'imi 

Mosul University/ College of Education 

Abstract 
The study aims at studying the characters of the novel - 

The City of Allah – by the Palestinian-Syrian novelist Hasan 

Hamid according to the theoretical bases of the contemporary 

semiotics that studies the novelistic character according to 

various visions by Gremas,Soryo ,Tuedrof,and Philip Hamon. 

Those bases are ranging between the semiotic classification and 

the relations of presence ,absence ,and nomination system. The 

reader can observe that the novel (The City of Allah) has the 

feminine character on two levels: The first is the overwhelming 

presence in the novel imagined world, for it forms more than a 

half of the characters. The second is the semiotic system that is 

adopted by the novelist through constructing those characters in a 

way that reveals the critical and cognitive consciousness, the 

matter that leads this novel to be a sample of this semiotic study. 
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 الصينية –العالقات السورية
6491 – 6491 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد.ىشــــــــوماءىفاضــــــــلىمخوبــــــــر

ىن
ــدهانىىى ــلمانىشــــ ــدىســــ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم.ىم.ىخالــــ

ىن
ى/كلوظىالتربوظ/ىتكروتىجامطظ

ىالتاروخسمىـق
ى

ى/جامطظىتكروت/ىكلوظىاآلداب
ىنقسمىالتاروخ

 
مد  العالقدات  6491 -6491الصينية لمفترة الممتددة  -تعد العالقات السورية 

الصينية، لكو  الصي  تمثل قوة تدؤثر يدر رسد   -المميزة ضم  إطار العالقات العربية
خارطددددة المنطلددددة العربيددددة ويددددر رسدددد  مددددوازي  اللددددو    سدددديما بددددي  المعسددددكر ال ربددددر 

رجدده هددلد الدراسددة بدددايات هددلد العالقددات إلددق اربعينيددات اللددر  والمعسددكر اترددتراكر، وت  
ددد مدداو الددوط  العربددر الميددز الهدد  يددر منطلددة الرددر  الوسددط التددر  العرددري  دندددما دا
تمددرص الصدددي  دمددق النرددداط ييحدددا مدد  الناميدددة اسيديولوجيدددة، وكيدد  جسددددت الصدددي  

يل استلاللحا، وما مددث دالقاتحا بأقطار الدول العربية دندما ساندتحا ورجعتحا دمق ن
ثددل ايتتدداح مددؤتمر باندددون   6491يددر سددوريا دددا    6411هددو خيددر دليددل دمددق للددف، وم 

مرممة جديدة م  اندياع الدبموماسية الصدينية يدر الدوط  العربدر وقدد تجمدق هدلا المدر 
ير توقيه العديد م  اتتفاقيات اتقتصادية والثلايية وتبدادل الويدود الدبموماسدية، وكيد  

، دندددما 6411المصددرية لعددا   –يتددور يددر هددلد العالقددات أبددا  الومدددة السددورية  مدددث
اتخددلت مكومددة الومدددة موقفددًا معاديددًا مدد  العناصددر الردديودية، وتددأثير تدددهور العالقددات 

السددوييتية وتعدداظ  دور اتتمدداد السددوييتر يددر منطلددة الرددر  الوسددط دمددق  -الصددينية
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لتدر ماولدت تأكيدد وجودهدا يدر منطلدة الردر  دزلة الصي  آنلاف دمق السامة الدولية ا
الوسط م  خالل دلد ا تفاقدات اتقتصدادية والثلاييدة بينحدا وبدي  الددول العربيدة والتدر 
كانت سوريا م  ضمنحا طيمة يترة الستينيات ث  تناولت الدراسة الموق  المميز لمصي  

رغ  مدد  وكيدد  أنحددا ددمددت العددر  يددر مربحددا ضددد اسددرا يل دمددق الدد 6419مدد  مددر  
ممدوديددة هددلا الدددد  ودددد  ملدددرتحا دمددق ا  تمددل ممددل العددو  العسددكر  السددوييتر يددر 
هلد المر  واقتصر دورها دمق ترجيه )مر  الرع ( هدلا مد  جحدة ومد  جحدة ثانيدة 
انحا استخدمت هلد المر  خدمة لمصالمحا م  خالل ادانة دور ا تماد السوييتر ير 

اتسددرا يمر  -السددوييتر مددول الصددراع العربددر -المددر  وكيفيددة تطددور التنددايس الصددينر
ليرمل سوريا التر كانت غير راضية د  النحج السوييتر مما أثر بصورة غيدر مباردرة 

 الصينية. -دمق تعمي  وتعزيز العالقات السورية



 
 

   

 

ى
الصونوظىى-الطالقاتىالسوروظ

6491-6491 

ىد.ىشوماءىفاضلىمخوبر
ىم.ىم.ىخالدىسلمانىشدهان

  3122(ىىىىآذارىى6الطــددى)

  991 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 الصينيث  -بداياج العالقاج السوريث -
باهتما   منل بداية النص  الثانر م  اللر  العرري  أخل الوط  العربر يمظق

الليددادة الصددينية، وهندداف مدد  المددؤرخي  مدد  يرجدده هددلا ا هتمددا  إلددق اربعينيددات اللددر  
العردددري ، ويعدددزو للدددف الدددق تخدددو  الصدددي  آندددلاف مددد  أ  تدددؤد  هزيمدددة بريطانيدددا يدددر 
المدددر  العالميدددة الثانيدددة إلدددق خسدددارة مصدددالمحا يدددر الردددر  الوسدددط، وانتصدددار ممدددور 

مدددال تمليددد  اتنتصدددار(  لتطويددد  الصدددي  وهدددلا  اليابدددا  الدددل  سددديمت  )يدددر -المانيدددا
، الددق اطددال  نظريددة )المنطلددة (1)التخددو  هددو الددل  ديدده الددزدي  الصددينر ماوتسددر توندد 

، التددر أكددد ييحددا ا  التندداقض الر يسددر يددر يتددرة مددا بعددد المددر  6491الوسدديطة( دددا  
وانمدددا بدددي   العالميدددة الثانيدددة لددديس بدددي  ا تمددداد السدددوييتر والو يدددات المتمددددة المريكيدددة

المعسدكر ا مبريددالر الددل  تتزدمددا الو يددات المتمددة المريكيددة وتلددودد مدد  جحددة والدددول 
المستضددعفة يددر ايريليددا وآسدديا وامريكددا الالتينيددة مدد  جحددة ثانيددة، وبموجدد  هددلد النظريددة 
استبعد ماو أ  هجو  امريكر دمق ا تماد السوييتر طالما بليت بعض اجزاء المنطلة 

 .(2)السيطرة المريكية الوسيطة خارج
وبمس  نظرية ماو هلد يإ  الوط  العربر يعد الجزء اله  ير منطلة الرر  
الوسدط ويردكل ممدورًا يدر تمدف المنطلدة التددر تمدرص الصدي  دمدق النرداط ييحدا يكريددًا 
واقتصاديًاً، م  أجل ابعاد خطدر اللدو  العظمدق دنحدا، كمدا تدر  ا  هدلد المنطلدة جدزء 

 .(3)ث الل  تعتبر نفسحا تنتمر اليام  العال  الثال
دددددرض دمدددددق مجمدددددس المددددد  قضدددددية جدددددالء الجيدددددوش الفرنسدددددية  لحدددددلا دنددددددما د 

، وقددد  منددددو  الصدددي  الدددق جانددد  سدددوريا 6491والبريطانيدددة دددد  سدددوريا ولبندددا  ددددا  
))إ  بلداء الجيدوش  ولبنا  ير هلد اللضية يعندما تمدث المندو  د  الصي  الوطنية

يدددر سدددوريا ولبندددا  دو  رغبتحمدددا يدددر للدددف يمدددد مددد  سددديادة هدددلي  الفرنسدددية وا نكميزيدددة 
البمدي  إل يعد للف انتحاكا لمرمة الميثا  و  يتفد  مده اللدانو  الددولر، مد  هندا طالد  
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المنددو  الصدينر بأتخدال التدددابير العمميدة لتمديدد موددد بدددء الجدالء وانتحا دا ومبدل مبدددأ 
مددس دمددق سدديرها وتلدددمحا المددل ي  يجدد  المفاوضددة مدده هددؤ ء الممفدداء برددرط اطددالع المج

 .(4)ا  يتما بسردة((
آسيوية الل  د لد ير بانددون  يدر أندونيسديا لمفتدرة  -سجل مؤتمر الدول اليرو

بدايدة مرممدة جديددة يدر ا نددياع الدبموماسدر الصدينر  6411نيسدا   51 -61ما بدي  
مت نسددبة كبيددرة مدد  داخددل الددوط  العربددر   سدديما وا  القطددار العربيددة اتسددالمية رددك
( 6491-6494) المرددداركي  والتدددر كاندددت سدددوريا مددد  ضدددمنحا، يلدددد أدمددد  ردددوا    

)ر يس الويد الصينر( المرارف خالل المدؤتمر دد  تأييدد بدالدد لنضدال الردع  العربدر 
مدد  أجددل ا سددتلالل الددوطنر، واتصددل بالعديددد مدد  زدمدداء الدددول العربيددة واجتمدده معحدد  

ي  الطدريي  ومسدا ل لات اهتمدا  مردترف، يلدد اجتمده ردوا  لمناقرة تطدوير الصدداقة بد
   ير باندون  لول مرة بالويد السدور  وادمد  دد  تأييددد الكامدل لممرداركة يدر طدرح 
المردكالت السددورية والفمسددطينية أمددا  المددؤتمر وودددد رددوا     ا  يدددد  يددر المسددتلبل 

 .(5)اصةالهدا  العربية دامة والموق  م  المسألة الفمسطينية خ
الصددينية قدددمت وزارة الخارجيددة السددورية يددر آ   –ولتعزيددز العالقددات السددورية 

مددددلكرة الددددق وزارة الخارجيددددة الصددددينية ددددددت ييحددددا الددددق تأييددددد نضددددال الرددددعبي   6411
الم ربددر والجزا ددر  يددر سددعيحما لممصددول دمددق ا سددتلالل، كمددا قدددمت وزارة الخارجيددة 

 .(6)تأييدها لممبدأ نفساالصينية رسالة جوابية أدربت ييحا د  
وم  المعرو  ا  سوريا انديعت بركل كبير ير دلد الخمسينيات لمتعاو  مه 
بمدددا  أو دول الكتمددة ا رددتراكية ومددا دالقتحددا مدده ا تمدداد السددوييتر ا خيددر دليددل دمددق 
للددف ومدد  ثدد  تبعحددا التعدداو  مدده دول اخددر  منحددا الصددي  التددر وقعددت معحددا العديددد مدد  

وقعت جمحورية الصي  الرعبية  6411تجارية والثلايية، يفر كانو  الول ا تفاقيات ال
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وسددوريا اتفاقيددة التجددارة والددديه والتددر ددددت اول اتفاقيددة وقعحددا الطددريي  لتطددوير التجددارة 
 .(7)بي  البمدي 

زارت بعثدددة ثلاييدددة مددد  جمحوريدددة الصدددي  الردددعبية ودمرددد   6411ويدددر أيدددار 
، وتدد  دلددد اتفددا  ثلدداير بددي  البمدددي  يددر (8)وتمربددددوة مدد  الددر يس السددور  رددكر  اللدد

الثددانر درددر مدد  مزيددرا  ويددر الرددحر نفسددا قددا  ويددد سددور  كددا  مؤلفددًا مدد  سددتة درددر 
رخصًا بزيارة الصي  وكا  يضد  مجموددة مد  اللضداة والممدامي  والعممداء وقدد طالدت 

 .(9)هلد الزيارة ثالثة اسابيه
وزراء السدور  قدرارًا ادتريدت اصددرمكت  ر ديس الد 6411وير الول مد  تمدوز 

ييا بجمحوريدة الصدي  الردعبية، ويدر العاردر مد  العدا  نفسدا اصددرت المكومتدا  بياندًا 
 .(10)مرتركًا ادمنتا ييا اقامة العالقات الدبموماسية بي  البمدي 

زار أربعدددة درددددر نا بددددًا سدددوريًا بكددددي  وممددددوا  6411ويدددر اواخددددر ترددددري  الول 
رددعبية، ويددر العارددر مدد  ترددري  الثددانر مدد  العددا  نفسددا ضدديويًا دمددق مكومددة الصددي  ال

جددرت مفاوضددات تجاريددة بددي  البمدددي  لعلددد اتفاقيددة تجاريددة تضددمنت دمددق تبددادل اللطدد  
 .(11)والصو  والمنسوجات وزيت الزيتو  م  سوريا ملابل المكا   الصنادية الصينية

ا وصل الق دمر  اول سفير صينر لد  سدوري 6419وير ترري  الول دا  
)تر  رر يدان (، لتدولر محدا  منصدبا، ويدر العدا  نفسدا بددأت سدفارة سدوريا لدد  بكدي  

 .(12)دممحا
هددلا ومللددت جحددود المكددومتي  السددورية والصددينية الحاديددة الددق تعزيددز التعدداو  

ترسدددل  6419والتبدددادل الثلددداير وايجددداد اسليدددات المناسدددبة لدددللف نجامدددًا كبيدددرًا يمندددل ددددا  
 .(13)الصي  سوريا طالبحا لمدراسة ير

كدا  ويددًا نيابيدًا سدوريًا قدد زار  6411ولكرنا سمفًا انا يدر أواخدر تردري  الول 
الصي ، وكا  قد التلق هلا الويدد السدور  بدد ردوا     )وزيدر الخارجيدة الصدينر( وقدد 
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دبر روا     د  رغبة الصي  ير بث البرامج اتلادية الموجحة بالم ة العربية امداًل 
يا مسدداددات لمصددي  يددر هددلد الناميددة وكددا  قددد للددر هددلا ا قتددراح ردًا مدد  ا  تلددد  سددور 

وصل ثالثة خبراء سوريي  الق الصي   6419ايجابيًا م  جان  سوريا يفر ايمول دا  
لمردداركة زمال حدد  الصددينيي  يددر الدمددال التمضدديرية لبددث البددرامج العربيددة يددر ا لادددة 

دأت الاددة الصدي  الدوليدة رسدميًا بدث ب 6419الصينية، وير الثالث م  ترري  الثانر 
برامجحدددا بالم دددة العربيدددة وبدددللف توطددددت العالقدددة بدددي  البمددددي  دددد  طريددد  بدددث الصدددي  

 .(14)البرامج بالم ة العربية والتر كانت تصل الق سوريا
ادمندددت مصدددر وسدددوريا الومددددة واقيمدددت الجمحوريدددة العربيدددة  6411ويدددر ردددباط 

دنددما أدمندت سدوريا  6416سدورية متدق أيمدول ال –المتمدة واستمرت الومدة المصرية 
 ا نفصال.

السنيوريث  -موقف مجهوريث الصني  العنيعةيث منيل الو نيدت اةصني يث -
6411-6416 

ددمددددت مكومددددة الصددددي  الرددددعبية بر اسددددة ماوتسددددر توندددد  الجمحوريددددة العربيددددة 
، ولكنحا اداندت المرممدة التدر تمتحدا والتدر تميدزت بأنحدا مرممدة قمده 6411المتمدة سنة 

 .(15)بة معادية لمريودية ير سوريا وقد أدانوا هلا ا ضطحاد م  دو  لبسرهي
والا ددددنا الددق الزمددة بددي  الردديوديي  السددوريي  وبددي  قددادة الجمحوريددة العربيددة 

أ  خدالل المفاوضدات التدر  6411المتمدة نراها انحدا انددلعت يدر ردحر كدانو  الثدانر 
كاندددت المجندددة المركزيدددة لممدددز  كاندددت تجدددر  لتمليددد  الومددددة بدددي  سدددوريا ومصدددر، إل 

الردديودر السددور  قددد اجتمعددت وناقرددت مسددألة الومدددة ثدد  أصدددرت بيانددًا تضددم  ريددض 
طم  مل المزا  السياسدية وضدرورة تدأمي  السدس الديملراطيدة لمدولدة الجديددة، ويدر 
الرابه م  رباط م  العا  الملكور غادر المي  العدا  لممدز  الرديودر السدور  )خالدد 

الق بم اريا ال مضر المدؤتمر المداد  دردر لممدز  الرديودر البم دار ، ومد  بكداش( 
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، وبالملابدددل ردددنت سدددمطات الجمحوريدددة العربيدددة المتمددددة (16)هنددداف أخدددل يحددداج  الومددددة
ممالت مطاردة لمعناصر الريودية ير سوريا ومصر، وير الثالث والعرري  م  تموز 

لدا الرديوديي  العدر  واصدفًا  هاج  الر يس جمال دبد الناصر لاتا ير خطدا  6414
ايدددداه  بددددد))دمالء الجنبددددر(( وقددددد كانددددت ردة يعددددل الصددددي  دمددددق مالملددددة الردددديوديي  
الممميددي ، ودمددق هجمددات الددر يس جمددال دبددد الناصددر قويددة يلددد أدانددت هددلد الدمددال 
واطملت هجمات ضد رخص الر يس جمال دبدد الناصدر وقدد ردت الجمحوريدة العربيدة 

ة ضددد الصددي  ودمددق اثددر للددف ددددت الصددي  خالددد بكددداش الددق المتمدددة بمممددة ددا يدد
امتفددا ت الددلكر  العارددرة لتأسدديس جمحوريددة الصددي  الرددعبية واسددتلبمتا بترميدد  مددار 

اجتماددًا دامدًا واللدق ييدا خالدد  6414ونظ  لدا الصدينيو  يدر الثدام  دردر مد  ايمدول 
دبددد الناصددر بكددداش خطابددا ضددد الجمحوريددة العربيددة المتمدددة ورددخص الددر يس جمددال 

ليوراوترر(،  -روا     -بمضور مجمودة م  الريوديي  العالميي  )ماوتسر تون 
وقد الادت هلا الخطا  ممطات بكدي  بالم دة العربيدة، ورغد  ا  المسدؤولي  الصدينيي  
اكددددوا بدددا  بكدددداش لددديس لدددا صدددفة رسدددمية، ا  ا  المسدددؤولي  يدددر الجمحوريدددة العربيدددة 

د الددق جمحوريددة الصددي  الرددعبية وتأزمددت العالقددات بددي  المتمدددة وجحددوا امتجاجددًا ردددي
 .(17)البمدي  لمدة م  الزم 
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   6419-6411الصينيث  –العالقاج السوريث 
 -6411، التر تبنتحا مكومة الصدي  الردعبية مد  (18)تركت يترة الثورة الثلايية

قات بي  تأثيرًا كبيرًا ير سياسة الصي  الخارجية ير العال  العربر. وبدأت العال 6491
بتبددادل المجدداد ت العنيفددة يددر  6411الصدي  وا تمدداد السددوييتر بالتدددهور يددر مزيددرا  

للداء بوخارسددت خددالل انعلدداد المددؤتمر الثالدث لممددز  الردديودر الرومددانر، وانعكددس هددلا 
المددر دمددق دالقددة الصددي  مدده العددال  العربددر  سدديما دندددما كانددت تأمددل مدد  القطددار 

لطرومدددات السدددوييتية وددددد  موايلدددة القطدددار العربيدددة مددد  العربيدددة اتخدددال موقددد  ضدددد ا
اسسديو ، والواقده ا   -تجاهل ا تماد السدوييتر مد  مظيدرة منظمدة التضدام  اليريلدر

هدددلا الموقددد  ديددده بكدددي  الدددق نحدددج سياسدددة ا نكفددداء والعزلدددة دددد  مجمدددل بمددددا  الردددر  
دما سدداندتحا الدددول الوسددط، ا  الا اسددتثنينا ا نتصددار الوميددد الددل  مللتددا الصددي  دندد

، (19)العربيددة ومدد  ضددمنحا سددوريا يددر ترردديمحا ل  تصددب  دضددوًا دا مددًا بمجمددس المدد 
والواقدده ا  دزلددة الصددي  آنددلاف دمددق السددامة الدوليددة هددو يددر المليلددة نتيجددة واضددمة 
لتعدداظ  دور ا تمددداد السدددوييتر داخدددل دول العدددال  الثالددث بعامدددة وبمددددا  الردددر  الوسدددط 

ما أد  الق تبنر الصي  سياسة راديكالية بمساندتحا لممركات الثورية وايريليا خاصة، م
العربيددددددة، ال ددمددددددت مددددددز  الثددددددورة ا رددددددتراكية الددددددل  انردددددد  ددددددد  المددددددز  الردددددديودر 

السددوييتر الددق العمدد  ماولددت الصددي  تأكيددد  -، يمدده خددروج النددزاع الصددينر(20)السددور 
بردت بعثة صداقة دسكرية وجودها ووضعحا بأوسه العبارات الدبموماسية الممكنة يلد ت

صدددينية بر اسدددة تردددان  تسددددون  هسدددو  )نا ددد  ر ددديس الركددددا  العامدددة لجددديش التمريددددر 
الرددعبر الصددينر( بثالثددي  الدد  ليددرة سددورية لمخددي  الالج ددي  الفمسددطينيي  يددر دمردد ، 
وزار ادضدداء البعثددة الصددينية مخددي  الالج ددي  الفمسددطينيي  يددر دمردد  يددر الثالددث مدد  

 .(21)وت  الترمي  بح  هناف 6411ترري  الول 
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))ا  اتفاقددًا  6411روت وكالددة )ا.ش. أ( ددد  دمردد  يددر العارددر مدد  نيسددا  
ابددر  بددي  الدددولتي  تلددد  بملتضدداد الصددي  الرددعبية لسددوريا قرضددًا ملدددارد سددبعو  مميددو  

يسدددد دمددق درددرة اقسدداط 6491متددق نحايددة  6411يرنددف دو  يا دددة ابتددداء مدد  تمددوز 
 .(22)ابمة لمتمويل((ببضا ه او أية دمالت ق

وتابعددددت مكومددددة صددددالح الدددددي  البيطددددار البعثيددددة سياسددددة التعدددداو  بددددي  سددددوريا 
ا  الفري   6411والصي  الرعبية يروت وكالة )أ. ش.أ (د  دمر  ير أوا ل مزيرا  

لددددؤ  التاسددددر )ر دددديس المجمددددس الددددوطنر لليددددادة الثددددورة( اصدددددر مراسددددي  ترددددريعية يددددر 
 .(23)تصادية كا  الولق الملكورة سمفًا م  ضمنحاالتصدي  دمق اتفاقيات ثالثة اق

اسدتلبل مسد  مريدود )وزيدر الخارجيدة السدور ( سدفير الصدي   6419ير اوا ل 
يددر سددوريا )ه س ددوبر رددي ( وادددر  الددوزير )مريددود( بالنيابددة ددد  المكومددة السددورية ددد  

لنضدال تلديرد الخالص والمار لمرع  الصدينر لممحرجدا  الدل  نظمدود يدر بكدي  تأييددًا 
الرددع  الفمسددطينر والعربددر ضددد ا مبرياليددة وقددال))ا  المكومددة السددورية تددأثرت بالدددد  

 .(24)الصينر الصدي ((
وقدده البمددددا  اول اتفاقيدددة لمتعددداو  الثلددداير  6411ويددر الثدددام  دردددر مددد  آلار 

بينحما يلد لكرت بعدض المصدادر ا  وزيدر الخارجيدة والثلايدة السدور  قداموا بزيدارة الدق 
تج دنحددا توقيدده هددلد ا تفاقيددة واتبدده للددف توقيدده العديددد مدد  البددرامج التنفيليددة الصددي  ندد

 .(25)لالتفا  الثلاير
توقددد  ر ددديس مجمدددس الدولدددة الصدددينر ردددوا     بمطدددار  6411يدددر مزيدددرا  

دمردد  وهددو يددر طريلددا الددق ايريليددا وكددا  يددر اسددتلبالا بالمطددار الددر يس السددور  )أمددي  
دثدات سياسدية هامدة، ويدر ايمدول مد  العدا  نفسدا زار المايظ(، وقد أجر  الزديما  مما

 .(26)سوريا نا   ر يس مجمس الدولة ووزير الخارجية الصينر )ر  ير(
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ويدددر خضددد  تبدددادل المناوردددات بدددي  سدددوريا واسدددرا يل  6411يدددر تردددري  الول 
دمددق المدددود زار ويددد دسددكر  سددور  جمحوريددة الصددي  الرددعبية وقددد تبامددث الطريددا  

 .(27)عسكرية ير مال تعرض سوريا لمعدوا مول المساددة ال
يمكدد  اللددول انددا ي رضددت دمددق الصددي  البمددث ددد  التددواز  يددر السددامة الدوليددة 
وايجدددداد رددددركاء لتجدددداوز مالددددة التطويدددد  والتحمدددديش المضددددربة دميحددددا مدددد  قبددددل ا تمدددداد 
السددددوييتر وادددددادة بندددداء سياسددددتحا الخارجيددددة جممددددة وتفصددددياًل ول ددددرض تمليدددد  اهدددددايحا 

مسدداددات الخارجيددة الصددينية والتجددارة الخارجيددة مدده العددال  الثالددث وسدديمة اسددتخدمت ال
، ال أ  مسدؤولية الصدي  المميدة بوصدفحا دضدوًا دا مدًا بمجمدس المد  (28)لحلا ال رض

كا  غالبًا ما يظحرها دمق الرغ  منحا بمظحر المستلل د  كل مد  السياسدة المريكيدة 
م  طرومات دول العدال  الثالدث ممدا سدم  لحدا والسياسة السوييتية باتضاية الق قربحا 

م  جديد بالعودة الق مسرح المداث يدر الردر  الوسدط بالتددريج وهدلا مدا سدو  ندراد 
 .(29)6419م  خالل موقفحا م  مر  مزيرا  

 .  6419موقف مجهوريث الص  الععةيث مل   ب  زي ان
تسرا يمر ا -نلطة تمول ير تاريخ الصراع العربر 6419كانت مر  مزيرا  

إل اسدددتطادت اسدددرا يل يدددر هدددلد المدددر  الخاطفدددة ا  تممددد  هزيمدددة دسدددكرية بدددالجيوش 
العربيددة دمددق الجبحددة المصددرية والسددورية والردنيددة وكانددت المضددادفات السياسددية لحددلد 
الحزيمة دميلة منحا تالرر الخط الل  كا  يلودد الدر يس جمدال دبدد الناصدر، وانعددا  

ظمتحددددا وبلدددددرتحا دمددددق مواجحددددة اسددددرا يل يددددر مددددر  تلميديددددة ثلددددة الجمدددداهير العربيددددة بأن
ورحدت منظمة التمرير الفمسطينية بروز مركة )يت ( بوصفحا المركدة المسديطرة دمدق 

 .(30)مسار الملاومة الفمسطينية
للد كانت الصي  ير هلد الملبة تعيش ير أوج أمدداث الثدورة الثلاييدة وبالتدالر 

لسياسة الخارجية ا  بمعنق انحا استثمرت المر  يإ  مواقفحا جاءت ير اطار تجلير ا
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( و)الثدددورة الثلاييدددة( معدددًا، تداندددة الو يدددات المتمددددة ا مريكيدددة و ا تمددداد 6419)مدددر  
السدددوييتر مردددددة دمدددق اخطددداء ا تمددداد السدددوييتر يدددر الردددر  الوسدددط، والتأكيدددد دمدددق 

سدددر لمركددددة يددددت  تأييددددها السياسددددر لممكومدددات العربيددددة وتلدددددي  الددددد  العسددددكر  والسيا
وتمريض الرع  الفمسطينر دمق )مر  الرع ( التر ادتبرتحا السبيل الوميد لتمليد  

 .(31)تطمعات الفمسطينيي  والعر 
ودندددما بدددأت التمضدديرات لممددر  مدد  قبددل الجددانبي  كانددت  6419يفددر اوا ددل 

ردة يعل الصي  سريعة ومدوية، يلد اردترف دردرة آ   صدينر يدر محرجدا  نظد  يدو  
يددر قادددة الرددع  الكبددر  يددر بكددي  يددر تظدداهرة تضددامنية مدده اللضددية  6419يددار أ 51

، وصددر بعدد (32)الفمسطينية ومضر المناسبة العديد م  المبعوثي  الدبموماسيي  العدر 
( مميدددددو  صدددددينر لملضدددددية العربيدددددة ويددددددي  911المحرجدددددا  بيدددددا  يعدددددر  دددددد  تأييدددددد )

اسرا يل( م  خالل الم  المتمدة بحدد  )اتمبريالية المريكية والبريطانية( لمساندتح  )
اداقة الومدة العربية والسيطرة دمق الوط  العربر ويدي  ا تماد السوييتر لعدد  وقويدا 
ضد الو يات المتمدة ير المرروع كما ويؤكدد ا  ))الردع  الصدينر يؤيدد بمدز  الكفداح 

حددددا المسددددم  لمرددددع  الفمسددددطينر لتمريددددر وطنددددا(( وارسددددمت الصددددي  مدددد  خددددالل موظفي
الدبموماسيي  البعيدي  ير العواص  العربية رسا ل تأييد ت  الرد دميحا بمثمحدا يلدد أددر  
)أ  ترددو ( اللددا   بالدمددال الصددينر يددر دمردد  ددد  تأييددد بددالدد الرددديد لنا دد  ر دديس 
الددوزراء ووزيددر الخارجيددة السددورية، واصدددرت المكومددة الصددينية بيانددا تندددد ييددا باسددرا يل 

لمتمدددددة لتدددددبيرها مددددؤامرة ددوانيددددة ضددددد سددددوريا والجمحوريددددة العربيددددة وتحدددداج  الو يددددات ا
المتمدة ودول دربية أ خر  منحا)الرد ( وتدي  الليادة السدوييتية وا مبرياليدة المريكيدة 

 وتعر  د  تأييدها ال ير ممدود لمعر .
وخدالل الفتدرة ال ولددق مد  الزمددة تابعدت الصدماية الصددينية الموضدودات لاتحددا 

 مت مناسبة وكاندت الصدماية السدوييتية تدرد بحجدو  مضداد، قددمت المدر  التدر كمما 
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اسددتمرت مدد  الخددامس الددق العارددر مدد  مزيددرا  يرصددة نددادرة لمصددي  لكددر تعددر  ددد  
تأييددددها السياسدددر الواضددد  لملضدددية العربيدددة بدددالرغ  مددد  انحدددا لددد  تلدددد  سدددو  مسددداهمات 

دمدق ا  تمدل ممدل العدو   بسيطة م  العو  بسدب  ممدوديدة مصدادرها وددد  ملددرتحا
العسددكر  السددوييتر برددكل كددا  بمددا يرددبه المتطمبددات السددورية والمصددرية مدد  السددممة 
التلميديدددة، للدددد ارتكدددزت قوتحدددا وتردددديدها دمدددق كدددو  مدددر  الردددع  هدددر الخيدددار الوميدددد 
لالنتصددار النحددا ر ضددد العدددو القددو ، يأخددلت بالتددالر تزيددد مدد  ددمحددا لددد مركددة يددت  

يلد قالت ايتتامية لصميفة الرع  اليومية ير اليو  الثدانر مد  المدر   تدريجيًا وبثبات
مزيدددرا  مدددر   1))إ  اسدددرا يل التابعدددة للمبرياليدددة المريكيدددة ردددنت بردددكل كبيدددر يدددر 

دددوا  ضددد الددول العربيددة وردنت هجمددات جويدة وبريددة واسدعة ضددد الجمحوريدة العربيددة 
 .(33)المتمدة وسوريا  ودول اخر  )الرد (

موقددد  الصدددينر الرسدددمر الدددق سدددوريا أوً  ومصدددر ثانيدددًا، وبعدددد يدددو  مددد  ابمددد  ال
نرو  المر  ارسل روا     باس  ماوتسر تون  ولي  بيداو )نا د  الدر يس الصدينر( 

، يؤكدددد ييحدددا تأييدددد الصدددي  (34)ر الددددي  التاسدددر )الدددر يس السدددور (رسدددالة تأييدددد الدددق ندددو 
الددق التاسدده مدد  مزيددرا  إل تظدداهر لمعددر ، وبدددأت لمدددة ثالثددة ايددا  متتاليددة مدد  السددابه 

 موالر مميو  وما تر ال  صينر م  بكي  تضامنا مه اللضية العربية.
ومدد  الواضدد  ا  ادانددة الصددي  دور ا تمدداد السددوييتر يددر المددر  كددا  مبال ددًأ 
ييا إل خددمت اهددا  الصدي  الددا يدة لكنحدا منمدت الصدي  يرصدة لمحاجمدة السدوييت 

ق جانددد  العدددر  كمميددد  مليلدددر وخصصدددت الصدددماية لعدددد  تددددخمح  بردددكل مباردددر الددد
الصدددينية اثنددداء المدددر  ددددددًا كبيدددرًا  مددد  ا يتتاميدددات والتعميلدددات لتخمدددر السدددوييت دددد  

 .(35)العر  وخيانتح 
قد اقتصدر دمدق الجاند  كا   6419ا  تأييد الصي  لمعر  ير مر  مزيرا  

الر يسددديتي  مصدددر  ، يالصدددي  لددد  تدددتمك  مددد  تزويدددد دولتدددر المواجحدددة العربيدددةا دالمدددر
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وسددددوريا المتددددي  هزمتددددا بعددددد أ  تدددد  تزويددددد العدددددو ا سددددرا يمر بالسددددممة المتطددددورة التددددر 
تمتاجا  اليحا تمالة الميزا  العسكر  لمصممتحما، وبالرغ  مد  ا  الصدي  اجدرت يدر 

التفجير النوو  السادس لحا ا  ا  للف لد  يكد  لا يا ددة مباردرة لمصدر  6419مزيرا  
  الصددي  ريضددت نلددل هددلد التلنيددة المددر الددل  كددا  سدديورطحا يددر امددد  أو سددوريا، ل

اكثدددر المدددرو  تفجدددرًا ومساسدددية يدددر التددداريخ المدددديث يلدددد قدددال ردددوا     يدددر ملابمدددة 
صمفية مه الباكستا  تايمز ))ا  بالدد انتجدت السدممة اللريدة لتواجدا ا بتدزاز الندوو  

الوسدددط نلدددل دددد  ردددو قولدددا  ))ا   مددد  قبدددل الو يدددات المتمددددة وروسددديا(( ومدددول الردددر 
اسيوية بم  ييح  العربية يج  دميحدا ا  تعتمدد دمدق السدممة الثليمدة  -الرعو  اليرو

 .(36)بل دميحا ا  تعتمد اكثر دمق اللدرة دمق اطالة المر  وا ستمرار ييحا((
ا  مددا قدمددا الصددينيو  كددا  ))نظريددة وتطبيدد  مددر  الرددع (( دمددق الطريلددة 

  هددلا الددنحج كددا  ابعددد مددا يكددو  ددد  الليددادة المصددرية والسددورية انددلاف، الصددينية، ا  ا
ل  تطبيلددا كددا  يعنددر ادددادة صددياغة السياسددات ا سددتراتيجية يددر الجواندد  العسددكرية 

 .(37)وا جتمادية وا قتصادية وغيرها، بطريلة تتعارض تمامًا مه التفكير التلميد 
مدددد  وجحددددة النظددددر  6419وكددددا  اوسدددده وارددددمل تمميددددل لمددددر  مزيددددرا  دددددا  

الصينية ما تضمنا ملال كات  يدددق )تردو تيدي ( بعندوا  )دروس مد  المدر  العربيدة 
ضددد العدددوا (، نرددر لول مددرة يددر مجمددة العمدد  الممددر الصددينية، ومدد  ثدد  ادددادت نرددرد 
صميفة الرع  اليومية واه  ما جاء ييا ))ثبتت هلد المر  ضد العدوا  ا  ا دتمداد 

ة ل  يفر بال رض كمدا لد  يفدر بدال رض ا دتمداد دمدق الطدا رات دمق السممة المديث
والددددبابات والمديعيدددة بعيددددة المدددد .إل يلدددول الدددر يس مددداو ا  السدددممة دامدددل محددد  يدددر 

 .(38)المر ، لكنحا ليست العامل الماك  يالرع    ا رياء هر الماس ((
نددر يددر الددوط  العربددر رددجعت دمددق تب 6419ا  النكسددة التددر سددببتحا هزيمددة 

أيكدار جديددة ودمدق تطددوير منظمدة التمريدر الفمسدطينية، وا  هددلا  قدق ترميد  الصددي  
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ير وقت كانت ييا ير مرممة التجلير إل كانت تريد رؤية نظريات ماوتسر تون  تطب  
 ير دول أ خر .

   6419الصينيث ما بعد   ب  -العالقاج السوريث
ر ير تعزيز العالقدات اثرد اتيجاب 6419ترف الدد  الصينر لمعر  ير مر  

العربية الصينية دمق كاية المجا ت وكانت سوريا ضم  هلد الدول يفدر السدادس مد  
دلدددت اتفاقيددة بددي  الصددي  وسددوريا مددول التعدداو  ا خبددار  بددي  وكالددة  6411نيسددا  

، رددحدت هددلد الفتددرة تطددور (39)انبدداء الصددي  الجديدددة مدده وكالددة ا نبدداء العربيددة السددورية
السددوييتر يددر المنطلددة المتمركددز مددول المسددألة الفمسددطينية ليرددمل  -نرالتنددايس الصددي

 –سدددوريا التدددر كاندددت غيدددر راضدددية دددد  الدددنحج السدددوييتر تجددداد مجمدددل الندددزاع العربدددر 
ا سددددرا يمر، يلددددد تبددددي  الددددنحج المختمدددد  لكددددل مدددد  الصددددينيي  والسددددوييات تجدددداد النددددزاع 

اصموا المنداداة بنظريدة المدر  ا سرا يمر يفر الوقت الل  كا  الصينيو  قد و  -العربر
الطويمدة المدد، ركدز ا تمداد السدوييتر دمددق المدل السياسدر والسدممر مد  خدالل قنددوات 
المدددد  المتمدددددة وادتمددددد لددددللف دمددددق المكومددددات العربيددددة والمددددزا  الردددديودية العربيددددة 

كدددا  مددد  المفدددروض ا  يدددزور ر ددديس الدولدددة  6414التلميديدددة، يفدددر الخدددامس مددد  أيدددار 
الددي  التاسددر موسدكو، ا  ا  موسددكو ال دت الزيددارة  نزداجحدا كمددا يبدددو  السدور  نددور

ريدددض سدددوريا اقترامدددات تسدددوية السياسدددة السدددويييتية، ويدددر رد واضددد  ارسدددل السدددوريو  
 .(40)العليد مصطفق طالس دمق رأس اول بعثة دسكرية سورية الق بكي 

لركددا  وصددل الويددد العسددكر  السددور  الددل  دددداد هواندد  يوندد  رددن  )ر دديس ا
واسدتلبما  6414لجيش التمرير الرعبر الصينر( الق بكي  يدر الثالدث دردر مد  أيدار 

الصينيو  بامتفال كبير وزار الويد قادددة البمريدة يدر ردن حا  واجتمده مده ردوا      
قبددل م ادرتددا دا دددًا الددق بددالدد، واثندداء تواجددد الويددد يددر بكددي  اجددر  مراسددل وكالددة أنبدداء 

رد  ملابمدة صدمفية خاصدة مده العليدد مدديث مدراد )قا دد الجديش الصي  الجديدة ير دم
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الرعبر السور  ووزير رؤو  اللر  المامية( تمددث ييحدا العليدد دد  المدودة والصدداقة 
السددورية وكددا  يعتلددد ا  طددالس كددا  يرددتر  اسددممة هجوميددة  –يددر العالقددات الصددينية 

 .(41) أرض م  الصي -مجبتحا موسكو د  سوريا بما ييحا صواريخ أرض
قددا  ر دديس الدولددة السددور  )نددور الدددي  التاسددر(  6414ويدر الثالددث مدد  تمددوز 

بزيارتددا المؤجمددة الددق موسددكو لكددر يعيددد تطبيدده العالقددات البدداردة بددي  الجددانبي  وا تفددا  
دمددق صددفلة سددالح ويددر اثندداء غيددا  التاسددر قددا  السددفير الصددينر )ترددن  تيددي (  يددر 

للددادة السددوريي  يلابددل وزراء الداخميددة وا قتصدداد السددادس مدد  تمددوز بعدددة زيددارات الددق ا
والددنفط والكحربدداء والمرددرودات الصددنادية ويددر الثددام  مدد  تمددوز بينمددا كانددت الطددا رات 

كددا  لمسدديد ترددن  يلابددل  6419السددورية ا سددرا يمية ترددتبف يددر ممددق معركددة لحددا منددل 
السددورية للددادة  اللددادة السددوريي ، ويددر للددف اليددو  ايضددًا دلددد مددؤتمر سددر  يددر العاصددمة

اللددوات المسددممة يددر سددوريا والجمحوريددة العربيددة المتمدددة والعددرا  والرد  وبعددد يددومي  
دمق للف كتبت صميفة بيروتية مؤيدة لمصر ا  سوريا مصمت دمدق معوندة دسدكرية 
صينية تلددر بعردرة الدق خمسدة دردر مميدو  دو ر )كحديدة( واضدايت انحدا ارسدمت يدورًا 

 .(42)لالق الجبحة مه اسرا ي
اجتمددده تردددر بنددد  )نا ددد  وزيدددر الخارجيدددة  6491ويددر السدددابه دردددر مددد  آلار 

الصينر( بثمانية مبعوثي  در  يدر الصدي  )الجزا در، سدوريا، مصدر، الديم  الردمالر، 
العدددرا ، الم دددر ، الددديم  الجندددوبر، ور ددديس بعثدددة منظمدددة التمريدددر الفمسدددطينية( وقدددد تددد  

  لممصدددول دمدددق تأييدددد الصدددي  ضدددد ا جتمددداع بنددداء دمدددق طمددد  مددد  المبعدددوثي  العدددر 
المماو ت ا سرا يمية تقامة مستوطنات يدر قطداع غدزة ممدا يعندر ضد  اراضدر دربيدة 
محمة، وكا  رد الصي  هو ))التأييد الثابت لمعدر (( وقدد تمددث تردر بند  قدا اًل  ))مدا 
دا  الرددددع  الفمسددددطينر ورددددعو  الدددددول العربيددددة متمدددددي  كرجددددل وامددددد مثددددابري  دمددددق 
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يدددددانح  سددددديمبطو  بالتأكيدددددد جميددددده مدددددؤامرات ا مبرياليدددددة وسددددديمللو  النصدددددر النضدددددال 
 .(43)النحا ر((

وايلددددت جمعيددددة الرددددع  الصددددينر لمصددددداقة مدددده البمدددددا  ا جنبيددددة  6496ويددددر 
والمجنددة الثوريددة لبمديددة بكددي  وبندداء دمددق طمدد  الجامعددة العربيددة بإقامددة اسددبوع تضددام  

دة اسدبوع مد  الثالدث الدق الثدام  مد  ايدار ويعال وايلت بكي  دمق تنظي  ا متفا ت لم
ير بكي  ومضرد مندوبي  د  الدول العربية وقد بدأت ا متفا ت ير الثالث م  ايدار 
بملا ت طويمة ير الصماية الصينية د  الرر  الوسدط وقدد مضدر هدلد ا متفدا ت 

فير دررة ا   صدينر وقدد كدا  دور سدوريا يدر هدلد ا متفدا ت مميدزة ميدث تكمد  السد
 .(44)السور  )يوس  رلرة( باس  المبعوثي  الدبموماسيي  العر  ير الصي 

وير الواقه ركمت يترة السبعينات مرممة محمدة يدر تداريخ سدوريا دمدق الصدعيد 
دلددت اتفاقيدة  6496ا قتصاد  ير دالقتحا مه الصي  يفر الثالث م  كانو  ا ول 

ر بنداء مصددنه لم ددزل والنسدديج، بدي  الصددي  وسددوريا تضددمنت مسداددة الصددي  لسددوريا يدد
السورية مول لمتعاو   –دلدت ا تفاقية الصينية  6495وير الرابه والعرري  م  ايار 

 .(45)ا قتصاد  والتلنر بي  الطريي 
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 اخلامتث
 توصل البحث الى العديد من االستنتاجات:

كددا  موقدد  الصددي  مدد  منتصدد  ا ربعينددات متددق اواسددط الخمسددينات مدد  اللددر   -6
  مدددد  الرددددر  ا وسددددط هددددو تأييددددد نضددددال رددددعو  الرددددر  ا وسددددط ضدددددد العرددددري

 ا ستعمار لممصول دمق ا ستلالل الوطنر والتر كانت سوريا م  ضمنحا.

يرصدددة لمصدددي  لالنفتددداح دمدددق العدددال  الثالدددث  6411أدطدددق مدددؤتمر بانددددون  ددددا   -5
وتطدددوير دالقاتحدددا معدددا ودمدددق الدددرغ  مددد  ا  النجددداح كدددا  ممددددودًا لكددد  المدددؤتمر 

لمصددي  الفرصددة لتتعامددل مبارددرة مدده الدددول العربيددة والتددر كانددت سددوريا يددر  ادطددق
 ملدمتحا. 

خايتددددًا بسددددب   6411-6411السددددوييتر الددددل  اسددددتمر مدددد   –إ  النددددزاع الصددددينر  -1
التطورات الصينية الداخمية المتعملة بالمسا ل المممدة النظريدة والعمميدة مدول كيفيدة 

التمددرف الدبموماسددر الصددينر أيضددًا  تطبيدد  ا رددتراكية أدددا  بخروجددا الددق العمدد 
وهكددلا واجحددت الصددي  قددوة معاديددة اخددر  هددر ا تمدداد السددوييتر التددر كانددت قوتددا 
تكم  الق مد  كبير ير ددد م  بمدا  العال  الثالث المحمة بما ييحا سوريا يضا  
الق للف ا مدزا  الرديودية الممميدة وخاصدة العربيدة التدر التزمدت بثبدات با تمداد 

 تر.السويي

)مدر  الردع ( والتدر  أكدت السياسة الخارجية الصينية دمق التأكيد دمدق دنصدر -9
كانددت مسددألة مندداورة دبموماسددية ودمددق الددرغ  مدد  ادراف ددددد مدد  اللددادة الصددينيي  
اللدددوة الكامندددة لمدددر  الردددع  ا  ا  مركدددات التمدددرر الدددوطنر التدددر ترددد  النضدددال 

الضددد وطات المتزايددددة  المسدددم  ومدددر  الردددع  هدددر يدددر ماجدددة لمعدددو  لكدددر تلددداو 
الناجمة د  التلد  ير تكنولوجيا السالح واللدوة ا قتصدادية لملدو  ا مبرياليدة وهدلا 

 .6419ما مدث ير دا  

ودت بكي  ا  التأثير ا يديولوجر والثلاير يظدل ضدعيفًا الا كدا  مجدردًا مد  اللدوة  -1
ادية والتجاريدة ا قتصدادية والتكنولوجيدة لدللف دلددت الكثيدر مد  ا تفاقيدات ا قتصد

 مه سوريا. 6419مه بمدا  الرر  ا وسط  سيما بعد مر  
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 :هوامش الةحث
                                                      

التمد  بدالجيش الثدور   33;3ير قريدة ردر هدا ، يدر  5;:3ماوتسر تون   ولد ( 1)
ددد أمددد مؤسسددر المددز  ;3;3ضددد الممددف للطامددة بددا، يددر    ادتندد  الماركسددية، د 

، وضه كتا  تمميل طبلات المجتمه الصينر، وأكد 47;3الريودر الصينر دا  
ييددا دمددق دور الفالمددي  يددر الثددورة، اصددطد  بلددوات تردديان  كددا  ردديف الرسددمالية 
اربعة مرات ولكنا انتصدر دميدا يدر الخامسدة، اضدطر الدق التمدال  مده دددود يدر 

تمددددت رايددددة  ;6;3 -68;3، اثندددداء المددددر  ا هميددددة 67;3مواجحددددة اليابددددا  الددددق 
ادمددد  مدداو يدددر بكددي  قيدددا  جمحوريدددة  ;6;3مكومددة الصدددي  الوطنيددة ، ويدددر سددنة 

، يدددر ;7;3-76;3 الصدددي  الردددعبية، أصدددب  ر يسدددًا لممكومدددة ور يسدددًا لمجمحوريدددة
بعددد صددراع مدده المددرض  98;3أطمد  مدداو رددرارة الثددورة الثلاييددة، تددوير يددر  88;3

رخصدددية سياسدددية هدددزت  46، وخمددد  العديدددد مددد  المؤلفدددات. يراجددده  ياسدددر مسدددي 
 .92-89، ص4222، اللاهرة، 4البررية، مركز الراية لمنرر واتدال ، ط

جابر إبراهي  سمما ، الصدي  والصدراع العربدر ا سدرا يمر، مجمدة الفكدر السياسدر،  (2)
 .3، ص4228، السنة الثامنة، تصدر د  اتماد العر  بدمر ، 46العدد

 المصدر نفسا. (3)

، :7;3، دمرددد ، 3، )التمدددد  والمواجحدددة(، ط:7;3-:3;3، سدددورياوليدددد المعمددد  (4)
 .;5ص

، ترجمدة 97;3-77;3هار  بحبحانر، سياسة الصي  الخارجيدة يدر العدال  العربدر (5)
 .52-;4، ص 6:;3، بيروت، 3د. سامر مسم ، مؤسسة ا بماث العربية، ط

(6) www.china Today. Com , Arabic .مجمة الصي  اليو  بالم ة العربية 
(7) Ibid, P.1. 
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، تملدددق تعميمدددا 4;:3ردددكر  اللوتمر سياسدددر مددد  الرديدددل ا ول ولدددد يدددر دمرددد   (8)
ا بتدددا ر يددر دمردد ، والثددانو  يددر اسددتانبول، انضدد  الددق الجمعيددة العربيددة الفتدداة، 

، 42;3آ   ;مكددد  دميدددا غيابيدددا مددد  قبدددل مجمدددس المدددر  الفرنسدددر بدمرددد  يدددر 
أصدب  وزيدرًا لمماليدة والددياع الددوطنر 58;3، يدر 47;3اردترف يدر الثدورة السدورية 

آلارمدد  العددا  نفسددا تدد  التصدددي  دمددق ميثددا   53لمجمحوريددة العربيددة السددورية يددر 
نيسدا  اديدد انتخابدا لر اسدة الجمحوريدة، دنددما قدا   :3جامعة الددول العربيدة، يدر 

ث  ايرج دنا وخرج خدارج اللطدر، دداد الدق ت  ادتلالا لفترة  ;6;3ا نلال  ا ول 
الدددبالد بعدددد سدددلوط الريردددكمر صدددام  ا نلدددال  ا خيدددر، كدددا  سدددبا  لمومددددة مددده 

يدددر بيدددروت ثددد  نلدددل جثماندددا الدددق دمرددد  لمزيدددد مددد   89;3، تدددوير :7;3مصدددر 
التفاصيل يراجه  أكر  نور الدي  الساطه، تاريخ ووثا   النص  الثدانر مد  اللدر  

، بيددددروت، 3التوزيدددده، طدار النفددددا س لمطبادددددة والنرددددر و ، 4222-72;3العرددددري 
 .459-457، ص :422

، ترجمدة مممدود :7;3 -67;3جورد  هد. تدور ، السياسدة السدورية والعسدكريو   (9)
 .582، ص ;8;3، بيروت، 4يالمة، دار الجماهير، ط

كانت سوريا ثانر دولة دربية بعدد مصدر قدد ادتريدت بجمحوريدة الصدي  الردعبية  (10)
 .78;3قامت معحا دالقات دبموماسية دا  و أ

 .536-535جورد  هد. تور ، المصدر الساب ، ص  (11)

 .3مجمة الصي  اليو  بالم ة العربية، المصدر الساب ، ص  (12)

 .5المصدر نفسا، ص  (13)

(14) www. Arabic.cri.cn/ الادة الصي  الدولية 
تموز، ;3مجمة المنار، العدد  صاد  ا سود، ا تماد السوييتر والومدة العربية، (15)

 . 4;، ص 8:;3باريس، 
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 .35هار  بحبحانر ، المصدر الساب ، ص  (16)
 .36المصدر نفسا، ص  (17)
الثددورة الثلاييدددة  وهددر مددد  المددداث الحامدددة التددر ردددحدتحا الصددي  بعدددد اسدددتلاللحا  (18)

، وهددر مركددة سياسددية تربويددة ويكريددة وقددد 78;3تعددود البدددايات الولددق لحددا دددا  
متزجددددت بمركددددة تطحيددددر واسددددعة يددددر المددددز  الردددديودر الصددددينر... لمزيددددد مدددد  ا

التفاصدديل يراجدده  بطددرس بطددرس غددالر وآخددرو ، الثددورة الثلاييددة، مجمددة السياسددة 
 .493 -425، ص :8;3، 33، العدد 6الدولية، السنة 

بدددأ الموقدد  العربددر يتبمددور دمددق ضددوء قددرار مددؤتمر بم ددراد لدددول دددد  ا نميدداز  (19)
الل  دددا الددول المعتريدة بمكومدة الصدي  الردعبية الدق تأييدد تمثيمحدا 83;3دا  

يدددر ا مددد  المتمددددة وميدددث قدددررت المجندددة السياسدددية لجامعدددة الددددول العربيدددة يدددر 
اجتمادحددا يددر العددا  نفسددا ا  يتددرف لكددل دولددة دربيددة مريددة اتخددال الموقدد  الددل  

دة وكانددت تمددتددراد اثندداء دددرض هددلا الموضددوع يددر الجمعيددة العامددة يددر ا مدد  الم
. يراجدده معددي  أممددد مممددود، الصددي  والعددال  العربددر. سددوريا مدد  المؤيدددي  لددللف

 www.rai-akhar.com الموقه دمق ربكة ا نترنيت 

مركددددز دراسددددات الصددددي  وآسدددديا، العالقددددات السياسددددية وا قتصددددادية بددددي  الصددددي   (20)
 http.//china-asia-orgا نترنيت  والدول العربية الموقه دمق ربكة

 .55هار  بحبحانر، المصدر الساب ، ص  (21)
دمردد ، نلددال ددد  مممددد جميددل بدديح ، دددال  مددر  85;3/ 6-33جريدددة الرددع   (22)

، 3جديد ير آسيا وايريليا والوط  العربر، مؤسسة المعار  لمطباددة والنردر، ط
 .7;4، ص 86;3بيروت، 

 .8;4المصدر نفسا، ص  (23)

 .64هار  بحبحانر، المصدر الساب ، ص  (24)
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ا مريكددددر يددددر الرددددر  ا وسددددط، دار  –ج. س. هددددورويتز، الصددددراع السددددويياتر  (25)
 .447، ص 93;3، بيروت، 3النفا س لمطبادة والنرر والتوزيه، ط

 مجمة الصي  اليو ، المصدر الساب . (26)
 .459هار  بحبحانر، المصدر الساب ، ص  (27)

(28) Bartke, Wolfgang, China's Economic Aid, New york, 1975, 

P.23. 

 معي  اممد مممود، المصدر الساب . (29)
(30) Walid Kazziha, Revolutionary transformation in the 

Arab World: Habash and his Comrader from Nation 

alism to Marxism, London, 1975, P. 84. 

 .83، ص هار  بحبحانر، المصدر الساب  (31)
(32) John Cooley, china and the Palestinians the Journal of 

palstine studies, vol. 1. No2 winter, 1972, P27. 

 .83هار  بحبحانر، المصدر الساب ، ص  (33)
، تملدق تعميمدا ا بتددا ر والثدانو  يدر ;4;3نور الدي  ا تاسر  ولد ير ممدص  (34)

، انتسد  الدق 77;3لطد  وندال ا جدازة ييحدا ممص ودمر ، انتس  الدق كميدة ا
ددي  86;3آ   6مز  البعث العربر ا رتراكر واصب  مد  كبدار اركاندا، يدر 

وزيدرًا لمداخميدة يددر مكومدة امدي  المددايظ ثد  دددي  دضدوًا يدر مجمددس الر اسدة يددر 
رددارف يدر قيدادة المركددة  88;3ردباط  45ايمددول، يدر  45الدق  86;3آيدار  36

السدددددور  امدددددي  المدددددايظ وانتخددددد  اميندددددًا دامدددددًا ور يسدددددًا  ا نلالبيدددددة ضدددددد الدددددر يس
بعددد قيددا  المركددة التصددميمية التددر  92;3ترددري  الثددانر 38لمجمحوريددة، ادتلددل 

دامدًا  44بعد ا  مضدق قرابدة  4;;3آ   :4قادها مايظ ا سد وايرج دنا ير 
. يراجده  اكدر  ندور الددي  السداطه، 4;;3كدانو  ا ول 4ير السدج ، تدوير يدر 

 .849الساب ، ص  المصدر
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 لعبيد يف اجملتمع العراقي القديما
 ةـة القدميـعراقيـني الـوء القوانـي ضـف

 )دراسة ألحواله االقتصادية واالجتماعية(

ــل . مم.                                                       غيــــــــــــــث حبيــــــــــــــب خليــــــــــــ
   ن

                                          التـاري  / قدم اآلدابكلية / تكريتجامعة 
 ن

 ملخص البحث
مددخ لددرا دراقددل موددناا    قددد ولنا ددل ذددا بددذا ااروددث اقددلعراض و ددن  ااعر ددد

 ذاددددد  ناا   دددددل االدددددن  ع ددددد  ذدددددا اامجلمدددددا ااعراقدددددا اا دددددد  ناالجلملع دددددل  االقلصدددددلد ل

 مخ ااجل ب االلر لا نمل  ولن ه مخ منرنث وللري نقل ن ا.
د ذددا اا صددنص اامقددملر ل اإل قددلخ نمدددانالل ل مددخ لددرا مددل نر  نلعددد و ددن 

نرعل ل دل بدن عمدلد ااو د   وجدر اازان دل ذدا مقلمدل اامجلمعدلتت ناولدرا  و دن  اإل قدلخ
ناعدا مدخ  لذدا اا دنا اال   دد ، ودر نممدخ نمقدل ر ااعلدا نااقدر ا اانو دد ال د  مجلمدا

ع ددد  مبم دددل اا دددنا  خ رددد خ اا للجدددلت ااد ر دددل اولدددلرة ردددرد ااراذدددد خ، نرقدددرب دالالل دددل 
ددة ذ ددددد مصددددر  ااوددددد ث ع  ددددل  ل ددددد  ر  ددددل اامنلددددنعلت ااولددددلر ل،  مددددل م  ددددر ااملعدددد

اارلو نخ مخ ل لنا اا صنص اا ل ن  ل قنا  شما ابلملم   لرجمل ل من لو  دا منادبدل 
 نمرعلدبددددل ااولددددلر ل ذ مددددل ادددده عرقددددل رلقل شددددلل ااجنا ددددب ااو لل ددددل ااملل دددددل اقدددد لخ

صدددرولت ناا دددنا  خ مدددخ لود دددد و دددن  نمدددل لظم لددده ل ددد  اإل، اامجلمدددا ااعراقدددا اا دددد  
نناجرلت  ا ذرد ن ا طر ل نرلاللاا عرذنا مل  قم  اا ن  مردم و ن  اإل قدلخ. ناادذي 
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رلال   دددددد  لل دددددل رمد نمددددده عدددددخ اامد دددددن  ااقدددددل د ذدددددا اانقدددددت ااوللدددددر نذاددددد  ا دددددنخ 
اإلصرولت ناا نا  خ مل با مال مرمة لع س ناقا اامجلما ااذي صدرت م ه نادذا ذدلخ 

ن  و دددن  اإل قدددلخ ذدددا ذاددد  ااعصدددر  ل دددت لدددلر   مدددخ و دددث لطنربدددل مدددا لطدددنر مد ددد
نااق لقدد ل ذدددا مجلمددا   ددن   مجلمددا ذادد  ااعصددر نم ققددلله االقلصددلد ل ناالجلملع ددل

مقلقدده ع دد  اازراعددل ن ددذا  نجددند  زاعددلت نوددرنب ردد خ دن ددرت اامدددخ ااملجددلنرة مددخ 
مخ و دن  اإل قدلخ  و م دل اجا ااوصدنا ع د  مرالدا جد ددة نمصدلدر ا م دلد ذدر ردد 

ناادددذي  ل دددلذ  مدددا  (ااعر دددد)ذاددد  نجدددند اادددر   نمدددخ ناقدددا اامجلمدددا نم ققدددلله ااملل ددددل
و ددن  اإل قددلخ ا ددخ مذرزلدده ااظددرنل نجع ددت م دده مرلوددل نا ددخ مددا ذادد  منجدددت اددذا  

اا ظدر ماد  ن رلالدصد ا   دل ذاد لنارط نقنا  خ لو مه نلولذظ ع  ه نع   و نقه نل لنا
 جلما نمل  و ط ره مخ ظرنل ملل دل.ناقعا مقلقه اامذا  مخ م ظلر 



 
 

   

 

العبيد في المجتمع  
 العـــــراقي القــــديم

 م. م. غيث حبيب خليل
  1022آذار      (6) ددــالع

  244 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 
اإل قدل  ةل بدا مرقد  صددل  لو ةد  ر دل اامددر ، نر دل   ردا ن عظد  قددر د ذدا اا  ددب 
ناالم ر منةاًل،    ذا مجلمعه نمو طه  ل ً ل، نال  د د امر  ش ً ل مخ م قل  له مالة و  مل 

نح ، مذ بددا مصددلال ذال ةددل  ور لدده د ددد شدد ً ل مددخ  و ُّ ددل االددم ر ااصددلد ، نلرزم ددل ااددرُّ
 .ااصلذ ل

اإل قددلخ نمدددانالل ل مددخ لددرا مددل نرد ذددا اا صددنص اامقددملر ل  نلعددد و ددن 
نرعل ل دل بدن عمدلد ااو د   وجدر اازان دل ذدا مقلمدل اامجلمعدلتت ناولدرا  و دن  اإل قدلخ

اال   دد  اا دنا هناعدا مدخ  لذ د، ودر نممدخ نمقدل ر ااعلدا نااقر ا اانو دد ال د  مجلمدا
ع ددد  مبم دددل اا دددنا  خ رددد خ اا للجدددلت ااد ر دددل اولدددلرة ردددرد ااراذدددد خ، نرقدددرب دالالل دددل 
ااملعددددددة ذ ددددد مصددددر  ااوددددد ث ع  ددددل  ل ددددد  ر  ددددل اامنلددددنعلت ااولددددلر ل،  مددددل م  ددددر 
اارلو نخ مخ ل لنا اا صنص اا ل ن  ل قنا  شما ابلملم   لرجمل ل من لو  دا منادبدل 

 ادددده عرقددددل رلقل شددددلل ااجنا ددددب ااو لل ددددل ااملل دددددل اقدددد لخنمرعلدبددددل ااولددددلر ل ذ مددددل 
 اامجلما ااعراقا اا د  .

مددخ لددرا دراقددل موددناا    نقددد ولنا ددل ذددا بددذا ااروددث اقددلعراض و ددن  ااعر ددد
 ذاددددد  ناا   دددددل االدددددن  ع ددددد  ذدددددا اامجلمدددددا ااعراقدددددا اا دددددد  ناالجلملع دددددل  االقلصدددددلد ل

 نقل ن ا.مخ ااجل ب االلر لا نمل  ولن ه مخ منرنث وللري 
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 القىاًني هصدر دراسة العبيد يف اجملحوع العراقي القدين: :أوال
ااعرا  غ ا ر رنة قل ن  ل نوللر ل بل  ل ذ د  ل ت ررد ااراذد خ م دا ألعر  
ااولددلرات ذددا ااعددلا ، ذ شدد ت ع دد  مرلدده ولددلرة املزجددت ذ  ددل عددلدات نل لا ددد مددخ 

. ذلددر عدددخ  ن  دددل (2)نااجدددزر  خ (1)اقددلنطخ نقددد خ ع دد  مرلددد ل نمردددرزب  ااقددنمر  خ
م ددددا ألناددد  اا دددنا  خ اارشدددر ل نلطدددنرت ذدددا   د دددل ع ددد  مدددر ااعصدددنر نذ دددل املط ردددلت 
االطدددنر ااق لقدددا ناادددنعا االجلمدددلعا ناادددد  ا ل ددد  اا ناعدددد االدددا لظ دددر نلرددد خ درجدددل 

 . االطنر ذا اامجلما
لما مخ نمخ ااجد ر رلاذ ر مخ ااولجل ما  مصدار قل نخ مل ال ظ   و لة اامج

ور ل نعداال اجلملع دل نااد  اولدرا  و دن  اإل قدلخ ال لظ در نا ددة ااصددذل ردا لولدلج 
مادددد  م نمددددلت الرددددرز لددددرنرة مصددددداربل ناالددددا للم ددددا ر مددددن نلطددددنر اامجلمددددا ق لقدددد ل 
ناجلملع دددل نلدددلر ا ردددرد ااراذدددد خ  ظ دددر ذ ددده رنلدددنح ردددلخ اال ن  دددلت ااق لقددد ل ناالدددا 

خ نلطنربددل ذددا م لصددل األاددل اارارددا  .  ذددا ر  قددل مددخ ظ ددنر اامددد ةظ ددرت رصددنر 
. نمددددخ  دددد  ا لمددددا (4)نجمدددددة  صددددر (3)اا قدددد  ااج ددددنرا مددددخ رددددرد ااراذددددد خ ذددددا اانر ددددل 

نبددا ردا ددل ااعصددنر االلر ل ددل نظ ددنر االدددن خ  (5) لددنج ل ذددا عصددر ذجددر ااقددرالت
 .  . ( 539ا )مل لربل مخ عصنر ول  ق نط رلررش ا و   ا ن 

ا دددنا  خ ذدددا  ن ددده ال  م دددخ مخ لقددد ر ااو دددلة اا نم دددل نل مدددخ لدددرنرة مصددددار ا
نملط رلل ل االجلملع ل نبا لعلمد ع   اال لا دد ناألعدرال ااردا  دل ناالدا ال لدلر   مدا 
ملط رلت ااو لة اامد  ل ااجد دة ر نج  ل ااملل ددل ذ دلخ ال ردد مدخ قدخ اا دنا  خ القد  ر 

 لقددد ل.نرمل مخ مناددد  اامجلمعدددلت قدددد ااو دددلة رجنا ر دددل ااملل ددددل اقلصدددلد ل ناجلملع دددل نق
ظ ددرت ذددا ااعصددر ااوجددري ااوددد ث نو ددث ا دده ادد  ل ددخ اا للرددل قددد ا لشدددت رعددد ذددلخ 
مع نملل ددل عددخ اا ددنا  خ ذددا بددذد اادلددرة ق   ددل جدددا من ل ددلد معدنمددل، نا ددخ رعددد ا لشددلل 

 نردددم قدد لخ رددرد ااراذددد خ  دددن نخ ر ددل اا للرددل ذددا م لصددل األاددل اارارددا قرددا اامدد رد
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نغ ربدددل لم  دددل مدددخ مخ  لعدددرل ع ددد  طر عدددل ااو دددلة  معدددلمرل   االقلصدددلد ل ناا لدددل  ل
 ،(6)(منرنا م   ددل)ن ددذا  ع دد  منادد  اإلصددرولت االجلملع ددل ناالددا لعددند مادد   اا نم ددل

ارددت ) ل نخ، نقدد(7)منر  مددن()ذلددر عددخ اا ددنا  خ اامدن ددل لعددند مقدددم ل مادد  وددل   منر 
 .(10)(ومن رارا)لربل نم لج ل بن قل نخ نم (9)مش ن ل خنقل ن  (8)عشللر(

اا ددمل  ماد  مبم ل دل ال ظد    خناالا  ددا ا لشدلذ ل نلددن   ل ماد  مدرا  ااعراق دن 
نااوللرات، نمل لظم لده ل د  اإلصدرولت  و لل   نلرنرل ل نقر نا رذا  رلقا األم 

  اا دن  ناا نا  خ مخ لود د و ن  نناجرلت  ا ذرد ن دا طر دل نرلالدلاا عرذدنا مدل  قدم
مردددم و ددن  اإل قددلخ. نااددذي رلال   ددد  لل ددل رمد نمدده عددخ اامد ددن  ااقددل د ذددا اانقددت 
ااوللر نذا  ا نخ اإلصرولت ناا نا  خ مل با مال مرمة لع دس ناقدا اامجلمدا اادذي 
صددرت م دده نادذا ذددلخ مد دن  و ددن  اإل قدلخ ذددا ذاد  ااعصددر  ل دت لددلر   مدخ و ددث 

نااق لقدد ل  ر نم ققددلله االقلصدلد ل ناالجلملع دللطنربدل مدا لطدنر مجلمددا ذاد  ااعصد
ذددددا مجلمدددا   دددن  مقلقددده ع ددد  اازراعدددل ن دددذا  نجدددند  زاعدددلت نودددرنب رددد خ دن دددرت 
اامددددخ ااملجدددلنرة مدددخ اجدددا ااوصدددنا ع ددد  مرالدددا جد ددددة نمصدددلدر ا م دددلد ذدددر ردددد مخ 

 . نم دلا ذاد  نجدند اادر (11)و ن  اإل قلخ  و م ل ناقدا اامجلمدا نم ققدلله ااملل ددل
نااذي  ل لذ  ما و ن  اإل قلخ ا دخ مذرزلده ااظدرنل نجع دت م ده مرلودل  .(12)(ااعر د)

نا ددددخ مددددا ذادددد  منجدددددت اددددذا  لددددنارط نقددددنا  خ لو مدددده نلوددددلذظ ع  دددده نع دددد  و نقدددده 
نق ل لنا ذا  الو ل رلالدص ا اذا  الرد مخ اا ظر ما  ذا  مخ م ظلر ناقعدا مقلقده 

 . اامجلما نمل  و ط ره مخ ظرنل ملل دل
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 هصادر العبيد يف العراق القدين: :ثاًيا
 : كان المجتمع العراقي القديم يحصل عمى العبيد من مصدرين رئيسين

ن  صددد ر دد  ااعر ددد مددخ لددلرج رددرد ااراذددد خ ن  ن ددنخ  :مصدددر رددارجي :األول
رلادرجدددل األناددد  مقدددرا ااودددرنب اادددذ خ ل لدددا اا دددنا  خ ااعراق دددل اا د مدددل رعم  ددد  ذدددا 

ردددال مددخ قددل     ددل نا  نزعددنخ ع دد  االدمددل ذددا اا صددنر ناامعلرددد من األشددللا ااعلمددل 
ذلددر عددخ ااعدددد اا   ددا ااددذي  ج ردده مع دد  االجددلر ادد س  . بددذا(13) رددلعنخ ذددا األقددنا 

خ اا قدرل األ ردر ممدل  ج در   االجدلر  مد    لجلرة ر  قل را مصدر  ل ني ا رر  ناإل لث
ال   رددلت األ ر ددل و ددث ادد   ع ددر ع دد  مددل . نبددذا مددل م دلدده ا(14)ا ر عددنب  ارقددر ناألذددراد

 ش ر ما  نجند مقنا  للصل ار ا ااعر د  مل ذا االرب نال  صدنص لددا ع د  ذاد ، 
نمددخ ذاددد   جدددد مخ ااعر دددد األجل دددب  شددد  نخ  قدددرل ق   دددل جددددا مدددخ ااعر دددد ذدددا اامجلمدددا 
ااعراقدددددا اا دددددد   نادددددذا  ذدددددلخ ااعر دددددد بددددد  مدددددخ  ددددددس جددددد س نادددددنخ نولددددد  د ل دددددل طر دددددل 

 .(15)األورار
 ن  صد ر   ااعر د مخ دالا ررد ااراذد خ نب : :ثانيا: المصدر الدارمي

 . ااعر د ااذ خ نادنا ألرن خ مخ ااعر د -1
األورار ااد را  ااذ خ   نانخ ما  ااعرند ل  ل جل ذ رب  نالطرارب  ر ا منالدب  من  -2

 . قل    نول  م دق  
 . رد نذا ااطرقلتاألطدلا غ ر ااشرع  خ ااذ خ  رمنخ ع   مرناب اامعل -3
اقلعرلد ااور رقرب ارل لره جرا   مع  ل نم لا ذا  ع ن  اانااد خ نا   لر اازنجل  -4

 .(16)ازنج ل
مخ   نا ما  ااعرند ل رقرب د  ه ذ عما بدن نررمدل ولد  مذدراد مقدرله اددا ااددا خ  -5

ااعرند دددل ولددد   دددل  قدددداد اادددد خ نزاد عددددد ااعر دددد مدددخ األودددرار اادددذ خ   نادددنخ ماددد  
ا قدخ )األنا  مخ ااعصر اارلر ا اا دد   اامقدم   نخر د خ نللصل ذا اا رقرب اا
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_ الرقل( نذا  رقرب ز لدة عدد اامرار خ ااذ خ  عم نخ ع   املر  اا نة ااعلم دل 
 .(17)ذزاد عدد ااعر د قنا  مخ ااعر د مصر ذلر عخ األورار ااد را 

رل لردده جددرا   نمددخ ذادد  ذددلخ ااوددر مم ددخ مخ  صددر  عردددا رقددرب ااولجددل من ال
مع  ل ل نخ ع نرل ل ااعرند ل اام قلل ا عما ذا مرالدا نمراذد  اادنادل ااعلمدل  مدل بدن 
ااولا ذا ااقجنخ ولا ل ذلخ ااقج خ م  دة ور له ن عما ذا مراذ  ا دنال ردنخ م لرا 

  ل جل ارل لره جر  رو   دقه ناامجلما.
جملحوع العراقيي األسباب الحي أدت إىل جكىى طبقة العبيد يف ا :ثالثا

 : القدين
 ددلخ مدددخ  لددل   القدددلع اامددددخ نز ددلدة عددددد قددد ل  ل نالددلرل م ددد    نمعمدددلا   
نظ دددنر االلصدددص ذدددا ااعمدددا ناام   دددل اادرد دددل مخ ظ دددرت ردددنادر ااعرقدددلت االجلر دددل 

ب دل  ولجدل ا ردر  نمصدروتمع ل االع  دد ذدا عرقدل األذدراد ذ مدل ر د   ،  دناازراع ل ذزا
خ ااعمددلا ناامددزارع خ ا وصددنا ع دد  م لددلج م  ددر ذددزادت ااولجددل ا وصددنا ع دد  عدددد مدد

ما  ااعر د القدللدام   ذدا األرالدا ااو نم دل نمرالدا األذدراد ا   دل  رزراعل دل نا  شدل  
،  مددل  مددت ااعددلدات (18)مشددلر ا ااددري ناددن  ل ددت ع دد   طددل  مودددند ذددا ردا ددل األمددر

خ   ظددر رلقددل جلخ مادد   ددا مددخ ناال لا ددد نغدددت معراذددل  قدد ر ع   ددل مذددراد اامجلمددا ن ددل
 لرج عخ ل   األعرال ناال لا د، نم ذ منالر األال اا لاث  .  لر دنرت بدذد األعدرال 
ناال لا ددد ناادد ظ  ااقددل دة ذددا قددنا  خ مدن ددل مصدددربل اام ددن  نااو ددل  نلددم نبل ملل ددل 

مددل األو ددل  اا ل ن  ددل نذرلددنا ل د ددذبل نولقددرنا االددلرج خ ع  ددل، نقددد وددددت اا ددنا  خ  
 ل ددت األعددرال ناال لا ددد م لددل لودددد عرقددلت األذددراد رعلدد   رددلارعض األلددر ن رلددت 

،  مل لوددت مع ل ذ لت نم ن دلت (19)و نق   ننجرلل    ا لجلد اآللر نلجلد ااق طل
اامجلمددا ااعراقددا اا ددد   نااددذي  قددل ر اامجلمعددلت قددد مل نوددد  ل  لدد ال مددخ عدددة ذ ددلت 

اامو نمدل، ن د لا  لرة ع   األمنر ااد   ل نااد  ن ل نم  م  ل ااول مل ناامل دذة اامق ط
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ذدددا قمدددل اا دددر  االجلمدددلعا األقدددرة ااملا دددل ناالدددا ا لقدددرت ع ددد  مدددر ااعصدددنر قدقددد ل 
للصددل رلعلرددلر اام ددد  مم ددا اآلا ددل ع ددد  األرض، ن  ددا األقددرة ااول مدددل ذ ددل اا دددرر  

 ش ناامل ددذ خ ق لقد ل نقدلدة ااجد نمصولب االقطلعلت اا ر رة ن رلر اا   ل ناامدنظد خ
، ممل ااد ل اامو نمل ذ ل ت لل ال مدخ اامدناط  خ األودرار (20)من اقلصلد ل من اجلملع ل

ممددل ااعر ددد من األرقددل  ذ دد لنخ ذددا قلعدددة ، نمصددولب ااوددرل ناام ددخ نمصددولب ااددنرش
اا ددددر  االجلمددددلعا ا مجلمددددا ااعراقددددا اا ددددد    مددددل بددددن ااوددددلا ذددددا اامجلمعددددلت اا د مددددل 

ناإلغر   ل، نااذ خ ا    ادنا  قرل  ر رة مخ ااق لخ نلصنصل ذا ااعصدنر   لارنمل  ل
االلر ل دل األناد  ااملم  دل رعصدر ذجدر ااقددرالت ردا زاد عدددب  رللقدلع قد طل ااو ددل  

م دددذ  ناام دددن  نالقدددلع ااودددرنب ناام لزعدددلت الشدددما م دددلط  لدددلرج وددددند ردددرد ااراذدددد خ
األ ظمدددل اإلدار دددل نااق لقددد ل  تلطدددنر ااعصدددر اال ددددي نذدددا عصدددر قدددرال منر اا لا دددل 

نظ ر مع دل مقطلع دل عر دد و    دل ألنا مدرة ذدا لدلر ا ردرد ااراذدد خ نذاد  الخ ااعر دد 
مخ ااذ نر ناإل لث مصرونا   ادنخ قدنة عمدا ال  قدل لخ ر دل ا عمدا رصدنرة ر  قدل ذدا 

 ع د     اإلقطلع لت ااو نم ل اا ررا ناالا  ل ت لدار مخ قرا و ل  اام لطعلت ااذ خ
نع   اارغ  مخ ذا  ا    ادنا قنة اال للج اا ررا را اادرو خ مدخ االودرار نا مدل  اام  

ان  اصرونا قنة ااعما اار  قل ذا اقطلع لت اادنال ارقلدلدة مخ لدملل   ردنخ م لرا
ازداد  دددذ ر مخ عددددد ااعر دددد و دددث . (21)ردددلجنر ق   دددل نلصنصدددل ذدددا ااعصدددنر ااملددد لرة

صددر اآلشددنري ااوددد ث ن ددلخ  ددل  الددذ ااعدددد ااددرز  نر ددا من مرلداددل ذددا ااع رشدد ا  ر ددر
ننصدا ذرنلده ذدا ااعصدر ااردلر ا  .(22)اارلقا ر  ناع ملل دل مخ ااق ا ارقدلدلدة مد   

ر دت ااعمدلا( نا دذد االقدم ل دالادل )ن ل نا  ع شنخ ذا ر ت للص  قم   .(23)ااود ث
نبددا اا ددد ااعلم ددل نرلامجددلخ من قلطعددل ع دد  االل ددل اار  قددل مددخ ااوصددنا ع دد  ااعر ددد 

 .(24)ر جنر ق   ل جدا ذا ااعصنر اارو ل مخ ظ نر اامد  ل ذا ررد ااراذد خ
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نع دد  ااعمددن  ذددلخ اامجلمددا ااعراقددا اا ددد    ددلخ  لدد ال مددخ عدددة ذ ددلت مال ا دده 
طر ل األورار( ناالا لل  جم ا ااد لت االجلملع دل عددا ذ دل ) م خ ل ق مه طر  ل ما  

ااطر دددل اا ل  دددل بدددا )طر دددل ااعر دددد(، نطر دددل ااعر دددد للددد ال مدددخ ااعر دددد اادددذ نر ن ، ااعر دددد
ن ل دت معمدلا طر دل ، ن ط   ع     ذدا اا لدل اال د دل مصدط   )نرد ( ناأل  د  )ممدل (

رصنرة علمل با معملا زراع ل ذلدر عدخ ق دل  اإل دلث رلاعمدا ذدا اار دنت،  د   ااعر د
ا ااعمدا ذدا رعدض ااودرل ناام دخ  لا جدلرة زادت ذا ااعصنر االلر ل ل اارو دل الشدم

 .(25).. ااا. نص لعل اادللر
نع دددد  ااددددرغ  مددددخ مخ ااعر ددددد  ددددل نا  م  ددددنخ قلعدددددة اا ددددر  االجلمددددلعا نمر ددددزا 
لع دل ذا اامجلما مال م     ل نا  لملعنخ رو ن  نامل لزات لم ل ل ا   اا دنا  خ  مدل 

 ق نل  ذا  الو ل.
م وامللييىيف يف اجملحوييع العراقييي األسييباب الحييي داعييث ا كييا :رابعييا

 القدين إىل االهحوام بطبقة العبيد 
ا دددد ملدددذت ااعداادددل مدددخ ابلمدددل  اام دددن  ذدددا ااعدددرا  اا دددد   نردددلأللص اام دددن  

انرن لج  ددل )انرنا م   ددل  اارددلر   خ اا   ددر، نقددد قددر  ذادد  مصددرولت نم  ددل مصددرولت
لصددلد ل ذددا مد  ددل اجددش  . ( قددد مصدددر مصددرولله االجلملع ددل ناالق 2355) (قددلر ل

اا دل م  ل لو    ااعدا نرذا ااظ   عخ اا لس، ن ذا  اام د  ومدن راردا اادذي قدع  
مادد  لو  دد  ااعدددا ناامقددلناة نالرددا  ظلمددل مر ز ددل  (عددل  42)لددرا مدددة و مدده ااطن  ددل 

  دل ما  مراقرل  ا اانال دلت االدا لودت و مده ناالدا القدعت ذدا منالدر قد ا و مده 
ماد  جعدا ااجم دا  نقع  ذدا قنا   ده ا نمشنر نعندة ااعرا  ما  اانودةالشما ررد رلر

لللعل ا  ل نخ نلملخ ااعدا ناامقلناة ر خ مذراد اامجلما ااناودد نولد  و دن  ااعر دد 
 مل ق نل  الو ل نبذا مل م د ع  ده ذدا م دمدل نلللمدل مقد له ااشد  رة االدا للدم ت 

ة نجدددل ت مول دددلة اناقدددا اامجلمدددا مدددلدة قل ن  دددل شدددم ت ملل دددل  دددناوا ااو دددل }282{
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م ذا  ن ل ت ذا قمل اال د  ااد ري ناا دل ن ا ناالشدر عا نجعدا مدخ اإل صدلل منلدا 
، نمدخ دراقدل (بذد مراق   اإل صلل االا نلدعت)ابلملمه اار  قا نجل  ذا اام دمل 

 رارا( ولنا دا ملومن نلو  ا اا نا  خ ن ذا  األو ل  اا لل  ل  م خ اال   د ع   مخ )
االلد ددل مددخ شدددة اا ددل نخ ااصددلر  ع دددمل  دد دي االطر دد  األعمدد  ا  ددل نخ مادد   لددل   

نا خ ااودند ر خ ملط ردلت اإل صدلل نرد خ لطر د  اا دل نخ دا مدل مدل ، م لررل ار عداال
مذ قد   ل  ذرد رلر  اا ل نخ نا ذا االرض ال رد مدخ ،   نخ رقم ل ذا غل ل ااصعنرل

ع دد  لود ددد األقددرلب األقلقدد ل االددا لرددرر ل   ددد قلددل  ملمددرس نلصددب نمددرخ قددلدر 
اا ل نخ. نقد ا رت اام   ومن رارا رمل ادل ه مخ مصرولت نمصددرد مدخ قدنا  خ قدلدرة 
ع   مدارة ااعداادل رنج ل دل ااصدو ول ندادا ع د  قلدل  قدلدر ع د  ودا اامشدل ا االدا 

 دددددن  ل  ربدددددل مراعدددددلة اإل صدددددلل نقدددددلدر م لدددددل ع ددددد  ل دددددد   االدددددمل لت االدددددرنر ل او
 .(26)اإل قلخ

نذدددا ااو   دددل مخ اا دددل نخ نااعداادددل نااور دددل لعدددد مردددلد  مقلقددد ل ذدددا اامجلمدددا 
ااعراقا اا د   قنا  م ل ت  ظر ل من مطر ل ذا ااناقا نذا ملل ل جنا ب ااو لة م  دل 

.. ااا، نبذا مل  شددت ع ده اال   ردلت األ ر دل ذ دد . االقلصلد ل ناالجلملع ل ناا لل  ل
مخ اارق  ااط   ل نااعد دد مدخ اا صدب ناامقدرت ااوجر دل االدا    اآلاللل  ااع نر ع 

للددد  ملل دددل اان دددل   اا ل ن  دددل قدددنا  ااقدددنمر ل من اارلر  دددل ناآلشدددنر ل للع ددد  ردددلاع ند 
ناانصددل ل نااللدلق ددلت ناالعلددرال رلاددد نخ ناانصددنالت ناألو ددل  اا لددل  ل االددا لصدددر 

عدة  قا نع   رقد  ط   دل نلوددظ ذدا مغ دل ن ل ت لودظ بذد األو ل  ر، ذا اامول  
طراذ ل نااو   ااذي صدر ع  ل م عل ا لرعب ناالش  .(27)ط   ل لدنخ ع   ل اا ل ل نا 

 دذ ر ذ  دل  دقده ر  دب  قل ن ه  رارا ذا م دمل مخ ومن نالرد مخ اإلشلرة ب ل ما  
ااعدددا  ومددن رارددا األم ددر اال ددا ااددذي  لشدد  ما لدده، ألنطددد))م دد  اا ددل نخ( نجددل  ذ  ددل 
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ذا ااررد، ألقلا ع   االر ث نااشر، نا دا ال  قدلعرد اا دني االدع ل، نا دا  ع دن 
 .(28)ااعدا  لاشمس ذن  ذني اار نس ااقندا (

نممل ل د   لل  ا ل األقرلب االا دعت ماد  ابلمدل  اام دن  راصددار اا دنا  خ 
ه نمدد    ذددا ملل ددل مجددلالت ااو ددلة نل ظدد   و ددن  نناجرددلت األذددراد ن ددر وقددب طر لدد

ااعر ددد نبددذا الخ اام ددن  ذددا  ددا قددنا      ادد   ددذ رنا مخ اا ددنا  خ ناألو ددل  لقددري ع دد  
األوددرار رددا  ل ددت شددلم ل ا ددا ذ ددلت اامجلمددا بددذا ذلددر عددخ مقددرلب ملددرا م  ددل مخ 
ااعر ددد ذدددا ااعصدددنر االلا دددل اعصدددر ذجدددر ااقدددرالت زاد ذ  دددل عددددد ااعر دددد ذدددا اامجلمدددا 

ناألل ر م  ل ع   نجه االصنص ممل لط ب مصددار  نلصنصل ذا ااعصنر اارلر  ل
قددنا  خ لودددد نجددندب  ذددا اامجلمددا نو ددنق   نااناجرددلت ااملرلرددل ع دد   ، ن م ددخ لدقدد ر 
ذادد  مخ اا ددنا  خ  ل ددت لوددلنا ومل ددل ممل  ددلت األذددراد نم  ددل ااعر ددد اددذا ذ ددا ادد  لدد ص 

ل ددب ااعر ددد ذددا ع دد  معلقرددل قلقدد ل،  مددل  م ددخ لدقدد ر ذادد  رددلخ اا ددنا  خ نقدددت مادد  ج
لود د  نع ااع نرل نجع  دل ملدددل  ظدرا انلدا ااعر دد االجلمدلعا ناالقلصدلدي. ذ ل دت 

ع   ددل ااعرددد  بجر مددل بددرنب ااعر ددد مددخ مقدد لدب  نبددا ااجر مددل األ  ددر شدد نعل ال  علقدد
 .(29) دقه را  علقب ع   ل  ا مخ قلعدد ع   اا رب من منا عردا بلررل

 حقىقهن واهحيازاجهن()بالد الرااديي العبيد والعبىدية يف  :خاهسا
مخ ااعرند دددل ذدددا رلردددا نمشدددنر اددد  ل دددخ بدددا قلعددددة اإل لدددلج االدددا  علمدددد ع   دددل 
اقلصددلد اامد  ددل ذددا رددرد ااراذددد خ رددا  ددلخ مددل   لجدده اادرودد خ مددخ طر ددل األوددرار ذ ددل 
 اامشدد     ن م  ددنخ صددللر اام لجدد خ بدد  اا لعدددة األقلقدد ل الخ ااعر ددد ادد    ددخ ا لشددلرب 
ناقددا ذددا ااعصددنر األنادد  ا مد  ددل ناالددا لردددم رلاعصددر ااشددر ه رلا لددلرا رددا زاد عددددب  
ذا ااعصنر اارلر  ل نم  ربل ذا ااعصدنر اآلشدنر ل رقدرب   درة ااودرنب نالقدلع ل ماد  

مقددا اا لعددة اا رم دل االدا  لد ال م لط  للرج ودند ررد ااراذدد خ، نذ دل ااعر دد لم دا 
ا ددد   و ددث ل ددنخ ع دد  قملدده األقددرة ااول مددل  دد   دد لا رعدددب  م  ددل اامجلمددا ااعراقددا ا
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اا دددرر  ن ردددلر اامدددنظد خ نمصدددولب األمدددر  ن  ددد  مصدددولب اام دددخ نااودددرل ناا لدددلب 
اام  دة نبد  طر دل اامشد     ناادذ خ نرد ذ درب  ألنا مدرة ذدا  ناألطرل     طر ل األورار

ا دنخ ودر ل   خ مر زا م مدل نم لص اا نا مخ ااعر د ا    ن نا  م  ن ، قل نخ ومن رارا
ا ددخ ا دد  و ددن  نناجرددلت  مددل ق نلدد  الو ددل نبددذا مددل  م ددز ااعر ددد ذددا ااعددرا  م  دددة 

. نذاد  ا دنخ عمدا ااعر دد  دلخ موددندا نم لصدرا (30)اا د   عخ ررد اإلغر   ناارنملخ
اادنادددل ااملم  دددل رلا صدددر  لوللج دددلع ددد  مزانادددل رعدددض ااودددرل ناألشدددللا ااعلمدددل االدددا 

لدددر عدددخ ااعمدددا ذدددا اار دددنت ناالدددا  ل دددت ع ددد   طدددل  لددد   ذدددا ااعصدددنر ناامعردددد ذ
االلر ل ددددل األنادددد   دددد  ازدادت نالقددددعت ذددددا ااعصددددنر االلا ددددل،ن لخ ااعر ددددد ال  م  ددددنخ 
اقلصددلد ذددردي نااددذي  ددلخ  شدد ا اا طددلع ااددر  س اا لددلج و ددث  ددلخ ااعمددا ااوددر بددن 

ن ل دت اا دنا ااعلم دل  اادرد دل نااللصدص ذدا ااعمدا لااقل د نذا  رقرب ظ نر اام   
ع   نجه االصنص لعلمد ع   األورار مدخ قد لخ اامددخ مي قدنا علم دل مو  دل ناد  

 .(31)  خ ا عر د رمع   عل  نجند ذع ا ذا االقللدا 
نا    خ ااعر د  لملعنخ رشلص ل  لم ل طلامل  دل نا م  دل ألقد لدب  ناعلردلرب  

  ااعر ددد للددد ال مدددخ اقدددم   ناقددد  شدد  ل مدددخ األشددد ل  االدددا  م  ن  ددل، ادددذا   ل دددت مقدددمل
مدددلا   ، ن دددلخ ااعردددد  ردددلع ن شدددلرا ن لل دددل  م ددده نذ دددل ماددد  قدرالددده ااجقدددم ل نااشددد ا 
نااج س نااعمر  مل  لخ االق    لدب ع د  ظ در اا دد من ع د  قطعدل مدخ ااطد خ لع د  
ذا رقرل ااعرد من األمل،  مل  ل نا  م زنخ عخ غ درب  مدخ مذدراد اامجلمدا رطر  دل قدص 

مم دددزات  عدددخ ب  من رنلدددا رعدددض ااعرمدددلت اامم دددزة  نشددد  ع ددد  اادددذراع ذلدددرشدددعنر 
 .(32)ملرا

 مل  لخ ااعر د  عدنخ مخ اام   ل االلصل ا رجا ااور ن ذ رنخ ما مل  م  ه 
 .(33)اارجا ااور مخ مناشا نممناا غ ر م  نال

 : حقىق واهحيازات العبيد
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ت ر خ طر ل األورار نااعر د ذا ع   اارغ  مخ مخ اا نا  خ ااعراق ل اا د مل قد م ز  -1
مو لم دل نا دخ مذا مدل ممع دل اا ظدر ذدا اامدناد اا ل ن  دل ااملل ددل االدا لطرقدت مادد  
و دددن  نناجردددلت األذدددراد الرددد خ رمدددل ال   ردددا ااشددد  مخ ودددلا ااعر دددد ذدددا اامجلمدددا 
ااعراقددا اا ددد    مددل لع قدده ل دد  اا ددنا  خ  ددلخ مذلددا ر   ددر مددخ وددلا ااعر ددد ذددا 

مددل مدد ر رعددد مددل   ددلرب األاددل عددل ، رددا مخ دراقددل اا ددنا  خ ااعراق ددل االددرب ذددا رن 
اا د مل لشد ر رنلدنح ماد  مخ اامصد و خ نااو دل  اادذ خ قد نا اا دنا  خ ذدا ااعدرا  
اا ددد    ددل نا  قددعنخ دا مددل إلعطددل  اامز ددد مددخ ااومل ددل اد ددل ااعر ددد نل قدد ر ااقددرا 

م ل  ل وصنا   ع   ااور  ل م لرا اجل لدب  ذا ااعما اا د  ل رلملخ و نق   نا 
. نذلددر عددخ ذادد  ذدددلخ (34)نلم دد    مددخ م جددلد اا دددرة االقلصددلد ل اشدددرا  وددر ل  

ااشددلص ااددذي  ناددد عردددا  م ددخ مخ  صددر  وددرا مذا مددل لم ددخ مددخ مخ  دددذا مر دد  
اق دد ا ل  ور له نذا  مصر  مم  دل نردلأللص ذدا ااعصدنر اارلر  دل األل درة رعدد 

 .(35)ل لزات لم     مخ املر  األمناامخ مصر  ا عر د و ن  نام
مخ اادلر  اا ر ر ر خ ااعرند ل االرر دل نااعرند دل ذدا ااعدرا  اا دد   بدن مخ االلار دل  -2

ااعظم  مخ ااعر د ا قنا م  ل ألود را بد  م د  ا دنادل  ود  ا دل نوددبل االصدرل 
ر دد  ن عم ددنخ اددد  ل ذددا زراعددل مرالددا اا صددر ناامعرددد ذلددر عددخ مزاناددل ااوددرل 

ذا ذلددر عددخ مخ ااعر ددد ادد    ن ددنا مجددرد خ لملمددل مددخ م   ددل األدنات اإل للج ددل بدد
اارق طل ناذا  ذ  قدنا عر ددا املا   دل، مي م  د    ن دنخ رلا ل جدل  عم دنخ أل دقد   
نذادد  مددخ لددرا عم  دد  ا دناددل ن ددذا  ذددلخ عم  دد  ا دناددل  ر دد  ذ دده مجددلال ناقددعل 

معدنمل ذا ولالت ااعرند ل اال   د ل ا وصنا ع   ور ل   اإل قل  ل ناالا ل نخ 
مي م  د  ممدل رقدرب لم د    مدخ شدرا  ، مخ لرا االجدلر نقدن  ااعر دد ذدا االدرب

ور ل   من رقدرب رلدل مقد لدب  عد    مدخ لدرا عم  د  ااملددل ا  وصد نخ ع د  
. مل مخ اقللدا  ااعر د ذا عم  لت اإل للج  مل ذدا اامشدلر ا اازراع دل (36)ور ل  
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 عد عما ل  ا اإل للج نذا  رقرب اارقلرل ااشد دة ع   عما ااعر د اا ررا  لخ 
ذدددا م دددا ل ددد  اامشدددلر ا نبدددذا  نلددد  امدددلذا  دددلخ ااعر دددد ااعل دددد خ ا دنادددل ناادددذ خ 

ا اامجلمدا ااعراقدا اا دد    دل نا  عم دنخ ذدا ذد ش  نخ االلار ل ااعظم  مخ ااعر دد 
ل بددذا مددل  دقددر موددلنالت اقددللدا  اام للددب ااو نم ددل نااددنرش ن عمددلا ر ددل  نررمدد

ااعر دد ذددا رعددض األعمددلا اام مدل قددنا  مددخ قرددا اادنادل من مددخ قرددا األذددراد ل لددرخ 
ر ظدددل  شدددره ااعرند دددل رددددال عدددخ  را جدددلد موددددزات ذعلادددل نبدددذا  ع دددا رلالدددلاا ااعمدددا

 .(37)ااعرند ل االلمل
 دنخ اإل قددلخ  ااعر دد ذددا اامجلمدا ااعراقددا اا دد   ادد    ن دنا طر ددل مل  دل، مذ  علمددد -3

عردا من ورا ذا اغ ب األو لخ ع   اانلا االقلصلدي ا درد  مل نلو ل قدلر ل، 
ناادذي  عدند قدرره رصدنرة  (ااعرند دل اام قلدل)نمخ ذا  ذ د  لخ ب ل  مل  عرل ردد 

ر  قددل مادد  علمددا اقلصددلدي ال  قددلط ا رقددرره رجددا مددد خ مددخ لقددد د د  دده مادد  
نالدد نررمدل جمد ع   ا عمدا  عر دد اددا اارجدا اادا خ ممدل   زمده بدن من زنجلده من م

ااددددا خ ماددد  وددد خ لقدددد د اادددد خ رلاعمدددا  عدددند رعددددبل ماددد  ور لددده نمملرقدددل عم ددده 
م دددار  م مددل  ددلخ ( ددرث قدد نات)االددلص ردده ن ل ددت موددددة رمدددة بددا مقصددلبل 

 مدددل  دددلخ ااعر دددد نم دددذ ااعصدددر  .(38)مدددخ قدددل نخ ومدددن راردددا }117{ اادددد خ اامدددلدة
نع دد  ااددرغ  مددخ م  ددل ق   ددل نال لعددلدا قددنا  وصدد نخ ع دد  مجددنراارددلر ا اا ددد    

مددل  وصددا ع  دده ااوددر نال  وصددا ع دد  مجددرد مال رعددد ملمددل  عم دده ا ددخ بددذا  1/3
 .(39) ع ا مم ل  ل وصنا   ع   مصدر رز   م     مخ شرا  ور ل   الو ل

ع ل ر دل  مقدرة شدر  ااذ نر مدخ ااعر دد اعلرذت اا نا  خ نم  ل قل نخ ومن رارا رو  -4
ع ددد  وددد  ااعردددد ذدددا اادددزناج مدددخ امدددرمة ودددرة  }176ن 171{ذ دددد  صدددت اامدددلدل خ 

نقم  اه رلخ   نخ اد ه ر ت للص نممدناا للصدل  مدل لدم ت ور دل منالدد مدخ 
رعددددد، ناددد   عدددط ااوددد  املا ددده مال ذدددا  صدددل مدددل  دددلخ  م ددد  نزنجلددده ااودددرة رعدددد 
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مخ  مال ددده ر دددت . ممدددل مذا لدددزنج ااعردددد مدددخ امدددل  وددد  اددده مخ   دددنخ اد(40)لزناج  مددد
 .(41)األطدلا ااذ خ  نادنخ   ن نخ مخ ااعر د م لل

 ودد  ا عر ددد نلصنصددل ذددا ااعصددر اارددلر ا ااوددد ث اادددلنا ذددا معددلمرت  ددلخ  -5
لجلر ددل ناقلددراض األمددناا اشددرا  وددر ل  ،  مددل  ددلخ ا دد  ااودد  ذددا اقددللرا ارض 

دلدة م  ل،  مل ناالا لم   ا   مخ قرا األغ  ل  ن ل نا  م  نخ و  ل ج ربل ناالقل
 دلخ  ودد  ا دد  مخ  شددلر نا مددا ملددر خ الدد ج ر مرالددا زراع ددل مي م  دد   ددلخ  ودد  
ا ددددد  مخ  ددددد جرنا من  قدددددل جرنا مرالدددددا ارقدددددلدلدة م  دددددل ذدددددا لوقددددد خ منلدددددلع   
االقلصدددلد ل ن ل جدددل طر ع دددل ادددذا  ذ دددد  دددلخ  وددد  ا ددد  امدددلر  األدنات اازراع دددل 

 دددل االلصدددل نا دددخ ذاددد  ال  دددل  مال ن دددذا  ااورذ دددل مي م  ددد  ا ددد  ااوددد  ذدددا اام  
، نذلر عخ ذاد  ذ دد ازدادت و دنق   نامل دلزال   االقلصدلد ل (42)رمناذ ل مق لدب 

 مددل  ددلخ اددرعض ااعر ددد ااوددرذ  خ ، نمصددروت نالددول نرشدد ا لددلص ودد  ااو ددلزة
 مددل مصددر  ،  لا جددلر خ ناامددزارع خ ودد  ذددا امددلر  مشددلغا لع  م ددل للصددل ر دد 

 ت رملل دددل م ناع دددل مدددخ مدددد      لدددمل ل ا رنلددد  ا ددد  ااوددد  ذدددا الدددذ لدددمل ل
نرلأللص ااص لرذل ناالجلر مخ ااعر د، نذلدر عدخ  دا مدل ل دد  ذ دلخ  ود  ا د  

  .(43)اقل جلر مناط  خ مورار  عملا من ن ر  لجلر  خ
 ل ددت اا ددنا  خ ااعراق ددل اا د مددل ل ددز  مددلا ا ااعر ددد روقددخ معددلم ل   نذددا ااعصددنر  -6

رلر  دددل ااود  دددل  دددلخ  وددد  ا عردددد مخ  عمدددا اوقدددلره االدددلص ن اا ااود  دددل اآلشددنر ل
 مل  لخ  ود  اده مخ  لدد  مدا ملا ده ع د  مر د  معد خ  ددذا ، ن مل خ م  ل مع  ل

اه ر ققلط  لرلل   قب رعدبل ور له،  مدل مشدلرت رعدض اان دل   مخ رعدض ااعر دد 
ش قد ل  دنا مرا ز و نم ل مرمنقل ذا و خ لم دخ رعلد   مدخ امدلر  ر دنت ننر 

 .(44)عما للصل ر   نامل  نا عر دا الدمل  
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مذلا مخ و ث ااو ن  ناالمل لزات نذا  اع ش خ  وظ   اإل لث مخ اارق    لخ -7
ذددا اار ددنت دنمددل نعرقددل خ اامرلشددرة مددا مذددراد األقددرة االددا قددد للطددنر مادد  عرقددل 
علطد دددل نا  قدددل  ل ل قدددب اآلمدددل مدددخ لرا دددل امل دددلزات لصدددا ماددد  ودددد عل  دددل مدددخ 

)مم ل  دل ا لقدلب  }25{ااملدة  عشللر ارت  ل، نمخ ذا  مل نرد ذا قل نخااعرند
 مدخ  ددس اا دل نخ }26{ناامدلدة ، اآلمل نمنالدبل مخ م جرت با منالدا مخ قد دبل(

ذا مددل اعلددرل ر ددل  نرد ذ دده جددناز زناج ااقدد د مددخ مملدده رعددد نذددلة زنجلدده األنادد  نا 
. نبدذا (45)ذدا لر لده رعدد نذللده  زنجل  ل  ل ذ  نخ ألنالد اآلمدل مدخ قد دبل و نقدل

}171،171،176{مدددل جدددل  رددده قدددل نخ ومدددن راردددا ذدددا اامدددناد 
ن دددص قدددل نخ  .(46)

م ددا ر ددا اآلمددل االددا  ل ددت قددد نادددت منالدا مددخ قدد دبل  }146{ومددن رارددا اامددلدة 
ولدد  ناخ  ل ددت قددد مقددل ت األدب لجددلد قدد دل ل نولناددت مقددلناة  دقدد ل ر ددل نا ددخ 

 .(47)ل نعدبل مخ اإلمل ا ل مخ لر ا عرمل ااعرند 
معطدددل  ااوددد  املاددد   مدددخ قدددل نخ ومدددن راردددا ع ددد  }119{ مدددل  صدددت اامدددلدة 

نمدخ  .(48)األمل االا نادت اه منالدا نرلع دل ملدطرا مخ  قدلع د مملده ن ع ددبل ألنالدبدل
اامم خ لدق ر ذا  ر   ل مولنال مخ اامشرع اومل ل و ن  ملا  األمل ذا مملده نرغردل 

 مل ر نالدبل مخ اجا لرر ل   ناإلشرال ع    . م ه ذا جما شما األ
اا نا  خ ااعراق ل اا د مل ااع نرلت ااناجب م زاا ل ع    ا مخ  علددي ع د   تودد -8

ااعر ددددد رلالددددرب من اا لددددا غ ددددر مخ جم ددددا اا ددددنا  خ رمددددل ذ  ددددل قددددل نخ ومددددن رارددددا 
ر ناا ددنا  خ اآلشددنر ل االددا  ل ددت لعلمددد مردددم اا صددلص ذددا ااع نرددلت ردد خ األوددرا

 ل ددت لعلمددد  رددلقا اا ددنا  خ ااعراق ددل اا د مددل مشدد ن ل نارددت عشددللر نمنر  مددن مردددم 
االعدددن ض ذ مدددل  لع ددد  رلود دددد ع نردددل ااجدددل ا مخ  دددلخ اامج دددا ع  ددده مدددخ ااعر دددد، 

مذا مددل اعلدددا رجددا ع دد  ممددل رجددا ملددر  (21اامددلدة ) نجددل  ذددا قددل نخ منر  مددن
، من امدل م   دل لعن لدل اده ت(عشدرة شد  ر) ذع  ه مخ  عط ه لعن لدل  م  دل ذلدل
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ذ ددد لددلعل ااع نرددل ع دد  مددخ اولجددز ممددل  (24ن  23اامددناد ) ممددل قددل نخ مشدد ن ل
ذا ادد  لمددت ذع  دده مخ   دددذا نلقددرب ذددا منل ددل رلعددن ض مملدد خ ردددا ممددل ناودددة، نا 

لعددن ض صدددلوب ) 116ذلددل لقددلني قددعر األمددل، نذددا قددل نخ ومددنرارا اامددلدة 
لجر نلقدرب ذدا منلده مدخ قدن  اامعلم دل ذع  ده ااعرد ااذي اولجز عردد مخ قردا لد

 .(49)م ل مخ اادلل ذلر عخ دذعه اامر   ااذي اه رذمل االلجر( 1/3اخ  دذا 
ممل ااع نرلت االا  صت ع   ل اا نا  خ رو  ااعرد ااذي  رل ب جر مدل لدد غ درد  -9

ذلردددن ا  ددل جدددا رلا  ددلس مادد  ااع نرددلت ااملع  ددل رددلألورار، ن م ددخ لدقدد ر ذادد  مخ 
اا نا  خ  ل ت لولنا ومل ل ممل  لت األذراد نم  ل ااعر دد ادذا ذ دا اد  لد ص ع د  
معلقرددل قلقدد ل،  مددل  م ددخ لدقدد ر ذادد  رددلخ اا ددنا  خ نقدددت مادد  جل ددب ااعر ددد ذددا 
لود ددد  ددنع ااع نرددل نجع  دددل ملددددل  ظددرا انلدددا اارق دد  االجلمددلعا ناالقلصدددلدي 

 بمددل األ  ددر شدد نعل ال  علقددذ ل ددت جر مددل بددرنب ااعر ددد مددخ مقدد لدب  بددا ااجر 
ع   دددل ااعردددد  دقددده ردددا  علقدددب ع   دددل  دددا مدددخ قدددلعدد ع ددد  اا دددرب من منا عرددددا 

. من مخ قل  رلولجدلز عرددا مد دندا ناد   قد مه ماد  ملا ده من ماد  ااقد طل (50)بلررل
، من مددخ قدددلعد ع دد  مزاادددل عرمدددلت }مددخ قدددل نخ ومددن راردددا 19ن 16اامددناد  {

مددددخ قددددل نخ ومددددن رارددددا، نل ددددنخ ع نرددددل بددددذد  }227ن 226{ خااعرند ددددل اامددددلدل 
نمو ل دل االعدن ض ، ااجرا   شد دة جدا نصلرمل قد لصا ما  اإلعدا  ان قطدا اا دد

 .(51)ااملدي اارلبض جدا
ذ دد نرد ذدا قدل نخ منر  مدن ،  مل ودددت ع نردل  دا عمدا لدلطم   دن  رده ااعردد -11

 م  ( اامدددلدةرددددر  ذم دددل ردددلا)مددد ر لود دددد ع نردددل األمدددل االدددا لقدددم ماددد  قددد دل ل 
}22{

. ن ذا  نرد ذا قل نخ ومن رارا قنا  خ وددت ع نرل ااعرد ااملطم (52)
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مخ ااعردددد اادددذي    دددر قددد دد ل دددنخ  }282{ نمدددخ ذاددد  مددد ر مدددل نرد ذدددا اامدددلدة
نبا ع نردل ب  دل مذا مدل قنر دت رع نردل ااودر اادذي  لدرب ، ع نرله قص األذخ
}195ااملدة {مرلد نبا قطا اا د 

(53). 
 جدددد مخ بدددذد ااو دددن  االدددا لملدددا ر دددل ااعر دددد ذدددا اامجلمدددا ااعراقدددا  نممدددل ل دددد 

اا د   با و ن  للصل رلإل قلخ ملدت ع   اامجلما ااعراقدا صددل ولدلر ل ملدرا 
مم ن  ما   با اارقا اإل قل ا نااعداال االجلملع ل ناالا ملرجت ااعرد مخ صدل شم

 .(54)ناارنملخ صدل م قلخ ذا مجلما ملولر نملمدخ ا س  مل ع د اإلغر  
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 املصادر واهلىاهش:
                                                      

نبددد  مدددخ مقدددد  األقدددنا  االدددا قددد  ت ردددرد ااراذدددد خ ن عددددنخ منا مدددخ : ااقدددنمر نخ (1)
نلدددعنا مقدددس ااولدددلرة ذدددا ردددرد ااراذدددد خ نلشددد  د اامددددخ نم ظمدددل ااو ددد  ناإلدارة 

صدددار اا ددنا  خ، نقدد  نا م ط ددل ااقدد ا اار  قددنرا نلنجددد عدد    مرا  عد دددة وددنا نا 
مصددنا   نا ددخ ااددرمي األصدد  نااددذي  لددد  ع  دده معظدد  اارددلو  خ نمدد    اارددلو  خ 
ااعددراق  خ ردد     قدد لخ ااددررد األصدد   خ ااددذ خ شدد دنا منا اا ددرا ذددا شددملا ااعددرا  
ول  اقدلنط نا ج دنب ااعدرا  رعدد لع م د  اازراعدل نل   دلت اادري االصدط لعا  د  

 مقدم ل مد  ل ار دن.ش دنا اامدخ 

ااعدرا  ذدا ااقدنمر نخ ناال دد نخ، . ذللا عرد ااناود، ع ا: ونا ذا    ظر
م دمدل ذدا لدلر ا . طده، ردلقر: ن ذا    ظدر، .226، ص، 1983، ، رلدادااللر ا

، 1986، اادددنج ز ذدددا لدددلر ا ولدددلرة نادي ااراذدددد خ، رلددددداد، ااولدددلرات اا د مدددل
 .65ص، 

االا مط  ت ع   األقنا  االا جل ت مخ ااجز درة ااعرر دل نبا االقم ل : ااجزر نخ (2)
مزمددلخ رع دددة ذددا مطددرال ااجز ددرة نم  ددل رددنادي ااعددرا  االرر ددل، شددرنا م ددذ نقددد ا ل

نجز رة ااعرب نمطراذ ل ااشدملا ل نمدل  عدرل ردلا را االصد ب نمدخ ل د  اام دلط  
 لخ نذ قدط خ ا ودرت ما  اام لط  األ  ر لصنرل م ا نادي ااراذد خ نقنر ل نار

 نغ ربل مخ اام لط .
مرمددد  اانجدددند ااقدددلما ذدددا ج دددنب . عردددد اع، عردددد اا دددر  : ودددنا ذاددد    ظدددر

 .262،، ص،31ااعدد ،1974، مج ل قنمرااعرا ، 
 دد ( ج ددنب مد  دددل ااقددملنة مر دددز  31ل ددا مد  دددل اانر ددل  ع دد  مقدددلذل ): اانر ددل  (3)

 7رلدعددلت لر دد  مقددلول ل )مولذظددل اام  دد ت لل ددنخ اامد  ددل مددخ مجمنعددل لددرا نم
مدخ قردا اارع دل اارر طل  دل  1849   ن ملر مررا(ت   ب اامنقا ألنا مرة ذا عل  
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  ب اامنقا مدخ قردا  1856ت نذا عل  1854انذلس( نمقلمر ول  عل  )رر لقل 
 نا دددنس  ددنرداخ (ت ناقددل  دت اال   ردددلت مددرة ملددرا عدددل  )اارع ددل األامل  ددل رر لقددل 

،  شدددت اال   رددلت طر ددلت 1964(  دد  )ا ددزخ( ولدد  عددل  رر لقددل ) ناد دده 1928
عد دة نمخ لرا  لل   اال   ردلت مرجدا لدلر ا االقدل طلخ ذدا اامد  دل ماد  عصدر 

 ااعر د ذا األال االلمس  .  نول  اادلرة ااق نق ل.
ت 1955ت 11ت ااعدد. قنمر ت مج لرصمل جات ذرج. اانر ل : ونا ذا    ظر

 .49 – 47صت
 د ( شدملا شدر  زقدنرة لدا األو مدر ذدا  25منقا   دا ع د  مقدلذل ) جمدة  صر: (4)

م ط ل مشرنع اامق ب اا ر ر جرت ذا اامنقا ل   رلت لر دزت ذدا االدا اامر دزي 
 ل ددنخ  رنجددر مددل  نس(ت)مجرل ددل اارع ددل اارر طل  ددل رر لقددل  1988نذادد  ذددا عددل  

شدملا شدر    د ( 25( ل نات مق  اامنقا مو ات ن  ا ع   مقلذل )3اامنقا مخ )
 ( 181×851زقدنرة لددا األو مددر ذددا م ط ددل مشدرنع اامقدد ب اا ر ددرت مرعددلد االددا )

 ( عخ مقلنا قط  ااق ا اامجلنر ناالدا اامر دزي  3441نمع   ارلدلع ونااا )
 (ت االا غ ر م دلظ  ااشد ات   دب االدا مدخ  181×361بن األ  ر مبم ل مرعلدد )

رد نملودددددل األشدددددمنا خ رر لقدددددل قردددددا رع دددددل ل   ر دددددل مشدددددلر ل مدددددخ جلمعدددددل م قددددددن 
، لد  اا شدل 1926م لي( ذدا عدل  )ت    رر لقل 1925)ال  دنخ( نذا  ذا عل  

 لرا ل عخ ر ل ل ر ل  ل ملل دل لعند ما  عصر ذجر ااقرالت.
اال   رددددلت ذددددا جمدددددة مددددل  نست رنجددددرت ن شددددل رت رربددددلخ. : وددددنا ذادددد    ظددددر

 .3 – 2ت صت 1988ت 1ت منق   لصر

قدددرالت: نبدددا ااعصدددنر االدددا رددددمت ذ  دددل ق دددل  مناددد  ااقدددرالت عصدددنر ذجدددر اا (5)
 .  نل ل ا  2911ااول مل اانارد ذ ربل ذا م رلت اام ن  ااقنمر ل نلردم رودند 
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 . ، ن ط   ع  ه عدة لقم لت م  دل )عصدر مدل قردا  2371ر  ل  اادنال اال د ل 
 (. اامدخ نعصر دن رت، عصر اا رخ اامقلني اامودب، عصر اجش، قرجنخ

لرجمدددددل: عدددددلمر قددددد  ملخ،  ،عظمدددددل رلردددددا .قدددددل ز، بدددددلري: ودددددنا ذاددددد    ظدددددر
ااشدددر   نملدددرنخ. جددد خت ردددنل رن،: .، ن دددذا    ظدددر68, ، ص1979اامنصدددا، 

 .111، صت 1986، لرجمل:علمر ق  ملخ، اامنصا، األد   ااوللرات اامر رة

 اجدددددددددددش( نملدددددددددددر و لم دددددددددددل)ااودددددددددددل   اا دددددددددددلمخ لدددددددددددمخ قدددددددددددرال : انرنا م   دددددددددددل (6)
قدد نات نلشدد ر اامصددلدر اامقددملر ل مادد  ا دده  8 . (. و دد  مدددة 2352_2355)

ن)منرنا م   ددل(  انَ لا دددا() لددنا  ااو دد  رعددد ا  ددرب قددل  ردده ع دد  ااوددل   اامقددم 
( ENانرن لج  دل قدلر ل ( مصدًر مدخ طر دل اا   دل مذ  دلخ ا رده ذدا ردلد  األمدر ))

د  دل )منمدل( ( قلد  ع  ده ودل   مLUGAL   اللذ ذا ق ل و مه اا ل  ل ا ب )
انَ ددددلا زاَ  ددددزي(. نصدددد ت ما  ددددل اإلصددددرولت مدن ددددل رددددلالط اامقددددملري )اامقددددم  

نرلا لددل ااقددنمر ل ع دد   ر ددل ملددلر ط ذللر ددل نع دد  اددنح ذلددلري ر لددني ااشدد ا 
(  ت نقدددل  ردراقدددل ل اارلودددث 1878اجدددش( نذاددد  ذدددا عدددل  ))ا لشددددت ذدددا مد  دددل 

قلقا نمرلشر لدد االدرا ب  نرندا َ لخ(، نقد نج ت ل   اإلصرولت رش ا م)
اا صدر )نقن  اامعلم دل ناإل دذا  مدخ قردا مملرقدا ااقد طل ااق لقد ل نلدلرع    مي 

 . نولش له( نع   االقل ر  ع   ممل  لت اامعرد
رنل رنت ج خ : .، ن ذا    ظر321ت صت 1986رلقرت طه. : ونا ذا    ظر

 .92ت صت 1986نملرنخت 

اددذي  عددند مادد  م قددس قددرال منر اا لا ددل منر  مددن نبددن اا ددل نخ ا: قددل نخ منر  مددن (7)
 . (، ن عدددد مقدددد  مشدددرع ذدددا لدددلر ا ااعدددرا  اا دددد   ناددد س ذدددا  2196 – 2113)

ااعددرا  ذوقددب رددا ذددا ااعددلا  اجمددا نمدددنخ رلا لددل ااقددنمر ل، ع ددر ع دد  اا ددل نخ 
مدنخ ع   انح ذا مد  ل  در نانو خ ملر خ ذا مد  دل منر، لم دخ ااردلو نخ مدخ 
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مددلدة قل ن  ددل، ن ددرج  ا دده  ولددني ذددا  قددلله األصدد  ل ع دد  م  ددر مددخ  22قددرا ة 
 ر  خ ملدة نمدن ل ع   مق ل، ن ل ال مخ م دمدل نمدلخ نلللمدل نعلاجدت اامدناد 

األوددناا ااشلصدد ل، بددرنب اارق دد ، شدد لدة ااددزنر، االجددلنز ) ددناوا ملل دددل بددا 
 ع   األرالا( نالذ رمردم االعن ض ردا اا صلص.

، ااجدددز  اا دددل ا، ااعدددرا  ذدددا االدددلر ا اا دددد  قددد  ملخ عدددلمر:  :ودددنا ذاددد    ظدددر
 .197-196، ص، 1993، منجز االلر ا ااوللري، اامنصا

نبن اا ل نخ ااذي  عند ماد  اردت عشدللر لدلمس م دن  قدرال : قل نخ ارت عشللر (8)
نمدددنخ رلا لددل ااقددنمر ل، نقددد مم ددخ االعددرل ع  دده   . ( 1924_ 1934)ا قددخ 

خ ااطددد خ م شددد  ماددد  قطدددا ع دددر ع  ددده ذدددا مد  دددل  ددددر نلم دددخ مددددن ل ع ددد  ادددنح مددد
مددلدة قل ن  ددل، ن م ددخ مخ   ددنخ اا ددل نخ ر   لدده األصددد  ل  37اارددلو نخ مددخ قددرا ة 

مدددلدة، نقدددد ملدددذت رمرددددم  111مددددنخ ع ددد  مقددد ل مدددخ ااوجدددر ن لددد  م  دددر مدددخ 
اا ددنارب، األرالددا )االعددن ض ن لدد ال مددخ م دمددل نمددلخ نلللمددل نعلاجددت اامددناد 

 ل، ااقرقل، اارق  ، االعلدا  ع د  األشدللص، االدرا ب ناارقدن ، األودناا اازراع
 ااشلص ل، األلرار االا لود  ل ااو نا لت(.

، ص، 1979، ، رلددادااشدرا ا ااعراق دل اا د مدلرش د، ذدنزي. : ونا ذا    ظر
54. 

د نبن اا ل نخ ااذي قما  قرل ما  مد  ل مشد ن ل االدا ل دا ع د  رعد: قل نخ مش ن ل (9)
ولا دل (، ن عددد  لاددث اا ددنا  خ ااعراق ددل اامدن ددل ) د  ج ددنب شددر  مد  ددل رع نرددل  25

اام لشددددل ولددد  اآلخ ع دددر ع  ددده مددددنخ ع ددد  ادددنو خ مدددخ ااطددد خ ذدددا لدددا ورمدددا 
نرلا لددل اال د ددل،  لدد  اا ددل نخ م دمددل مدن ددل رلا لددل اال د ددل نمددلخ نلللمددل ن لدد  

مدلدة  111صد ا  لد  م  در مدخ ملدة ل  قرا ل ل نررمل  لخ اا ص اا دل نخ األ 61
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لقع ر اامناد ناألجنر، ااقرقل، ااع ند )نمدنخ ع   مق ل وجر ل نعلاجت اامناد 
 االجلر ل، األوناا ااشلص ل، اإل ذا ، اارق  ، ملرار ااو نا لت، اإلبملا(.

ردلقر، طده. : .، ن ذا    ظدر225، ص، 1979رش د، ذنزي. : ونا ذا    ظر
_  153، ص، 2، ج 4، ااعددددددد، 1948، قدددددنمر مج دددددلقدددددل نخ مم  دددددل مشددددد ن ل، 

157. 
نبددن قدلدس م ددن  قددرال رلردا األنادد  لم ددخ ذددا )ومدن رارددا : قدل نخ ومددن رارددا (10)

 . ( مددخ رذددا شددلخ مد  ددل رلرددا نز ددلدة  1751_  1792قدد ا و مدده ااطن  ددل )
نقل  لرا ق ا و مه ل ن ل مد  ل رلردا نج شد ل نلوصد   ل ولد  لم دخ ، قنل ل

عدددل  رعدددد  42 دددد ااعدددرا  ذدددا منالدددر قدد ا و مددده ااطن  دددل اارلالدددل لنو ذددا معدددلدة
قلل د ع د  ااقدرالت اامعلصدرة اده ااناوددة ل دن األلدرا ولد  لم دخ مدخ مقلمدل 
دنال عظ مل منودة شم ت  ا ااعرا  نمجزا  مخ قنر ل )ولا ل(  مدل ارلددا شدلخ 

اردا م جلزالده اإلاه مردنخ اإلاه اا نما ا ردلر   خ نمصدر  ما دل قنم دل، نلدنج ومدن ر 
اإلدار ل نااعمرا  ل راصدارد قل ن ه ااش  ر ذا ااق ل األررع خ مدخ و مده نصد ر 
ذددا بددذد اا ددنا  خ جم ددا اادد ظ  ناال لا ددد ناألعددرال االددا  ل ددت قددل دة ذددا اامدددخ 
اا د مل نجع ه قل ن دل ناوددا  طرد  ع د  جم دا اا دلس دنخ اقدل  ل  نردذا  قلد  

  ت منجندة ر خ اادن رت ناامملا  ااملل دل.ع   االللرذلت ااش   ل االا  ل
عددلدات نل لا ددد ع ددا، ذللددا عرددد ااناوددد، قدد  ملخ، عددلمر. : وددنا ذادد    ظددر
 .22-21، ص، 1979، رلداد، ااشعنب اا د مل

ت صت 1985ت 1ت جولددلرة ااعددرا األومدددت قددلما قددع د.  ظددل  اإلدارة نااو دد ت  (11)
ت لرجمدددل: مومدددد ااولدددلراتا لصدددلر ررقدددلدت جددد مس ب دددري. : ؛ ن دددذا    ظدددر7

 .158ت ص، 1962ذلريت اا لبرةت 

 . ااصو دل اار لل : نبن ج د رق     لب ع  ه، ناارق  : اار : ر قر اارا  (12)
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معج  اا لمنس ااد رنز مرلدي، مجد ااد خ مومد رخ  ع نب. : ونا ذا    ظر
، 2117، 2، لو  دددد : ل  ددددا مدددد منخ شدددد ول، دار اامعرذددددل، ر ددددرنت، ط اامودددد ط

 .525 ص،
ااعر ددددد: جمددددا عرددددد نااعرددددد بددددن اإل قددددلخ قددددنا   ددددلخ وددددرا من مم ن ددددل نااعر ددددد 

 نااعرند ل مع لبل ااطلعل.
 .831، ص، 2117ونا ذا    ظر: ااد رنز مرلدي. 

ناذا  مط   ع د  اإل قدلخ اامقد نرل ور لده اقد  عردد الخ اد س اده ال ودنا نال 
ل  ددل    عددخ عصددنر نع دد  بددذا األقددلس نرمددل م  دد قددنة نمددل ع  دده قددنا ااطلعددل،

قر ت اإلقر  اقللدمت   مل عرد نعر د ا دالال ع   نلع   اادذي   دن  ع د  
 طلعل مق لدب  مخ األذراد من اادنال.

اا دل نخ ذددا . عدلمر قد  ملخ،: .، ن دذا    ظدر195، ص 1979قدل ز، بدلري.  (13)
 .45، ص، 1987، رلداد، ااعرا  اا د  

 .61، ص، 1979لمر. ع ا، ذللا عرد ااناود، ق  ملخ، ع (14)

(15) Oppenheim, L. ancient Mesopotamia, Chicago, 1964, p. 75. 

. ن ددددذا  62 -61ص، ، 1979ع دددا، ذللددددا عرددددد ااناوددددد، قدددد  ملخ، عددددلمر.  (16)
 .196، ص، 1979  ظر: قل ز، بلري. 

، دراقدددددددددل لو    دددددددددل ألونااددددددددده االقلصدددددددددلد ل ااعدددددددددرا  اا دددددددددد  ل. ل. قدددددددددلرنل.  (17)
 .79_  78، ص، 1976ل، ق    طه اال ر لا، رلداد، ناالجلملع ل، لرجم

 .191، ص، 1979قل ز، بلري.: .، ن ذا    ظر29اامصدر  دقه. ص (18)

، رلددداد، ااعددرا  ذددا االددلر اقدد  ملخ، عددلمر. جنا ددب مددخ ولددلرة ااعددرا  اا ددد  ،  (19)
 .185ص،  ،1983

 .187_  186اامصدر  دقه. ص،  (20)

 .63ص،  ،1976ل.ل. قلرنل.  (21)
 .41، ص، 1976ل.ل. قلرنل.  (22)
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 . 61_59، ص، 1979ع ا، ذللا عرد ااناود، ق  ملخ، علمر.  (23)

 .35اامصدر  دقه. ص،  (24)
 . 61ص، ، 1979ع ا، ذللا عرد ااناود، ق  ملخ، علمر.  (25)

(26) cuq,E., studes sur le droit babylonien ,les lois 
assyrienes et les lois Hittites, paris,1929, p.244.  

 .191_189، ص، 1993. علمر، ق  ملخ (27)
 .113، ص، 1979رش د، ذنزي.  (28)

 .122اامصدر  دقه. ص،  (29)
، ، ص1981، رلددداد، ااد ددر ااق لقددا ذددا ااعددرا  اا ددد  ااطعددلخ، عرددد اارلددل:  (30)

139. 

 .141ص، ، اامصدر  دقه (31)
، 1976. .، ن دددذا    ظدددر: ل. ل. قدددلرنل196، ص1979قدددل ز، بدددلري.  (32)

 .35ص، 

 .76، ص، 1976ل.ل. قلرنل.  (33)

 .41، ص، 1987. علمر، ق  ملخ (34)

(35) varaga, Y., Politico – economic problems of capitalism, 
prograss pub, mosco,1968 , p.33. 

 .143، ص، 1981. عرد اارلل، ااطعلخ (36)
 .196اامصدر  دقه. ص،  (37)
، لرجمدل، األب مار در مرن دل، ذدد خ اا للردل_ ااع دا_ اآلا دلردرد اارارنل رن، جدلخ.  (38)

 .217، ص، 1991مراجعل، نا د ااجلدر، رلداد، 

 .73ص،  ،1976ل. ل. قلرنل.  (39)

، رلدداد، 2، جوللرة ااعرا اا لشما، رلل جناد. اا ل نخ ناألوناا ااشلص ل،  (40)
ص،  ،1979. رشددددد د ذدددددنزي: . ودددددنا اامدددددناد اا ل ن  دددددل   ظدددددر92، ص، 1985

151. 
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 .62ص،  ،1979. ع ا، ذللا عرد ااناود، ق  ملخ، علمر (41)

 .188، ص، 1983ق  ملخ، علمر.  (42)

.، ن ددددددذا    ظددددددر: ل.ل.قددددددلرنل. 198_197عرددددددد اارلددددددل. ص، ، ااطعددددددلخ (43)
 .93، ص، 1976

 .62ص، ، 1979. ع ا، ذللا عرد ااناود، ق  ملخ، علمر (44)
، 1979رشد د، ذدنزي. : امدناد   ظدرنودنا ا، .56، ص 1987ق  ملخ، عدلمر.  (45)

 .75_  74ص 

.، ن ددددذا    ظددددر: ل.ل. قددددلرنل. 99، ص، 1985اا لشددددما، رلددددل جددددناد.  (46)
ص،  ،1979رشدددد د، ذددددنزي. : .، نوددددنا اامددددناد   ظددددر85_  84، ص، 1976

148_151. 
 .144،. ص، 1979رش د، ذنزي.  (47)

، ص، 1979ذددنزي. ، .، ن ددذا    ظددر: رشدد د56، ص 1987قدد  ملخ، عددلمر.  (48)
139. 

قددددد  ملخ، عدددددلمر. : .، ن دددددذا    ظددددر198، ص 1981عردددددد اارلددددل. ، ااطعددددلخ (49)
 .61، ص، 1987

 .62، ص، 1987ق  ملخ علمر.  (50)
 .158، 122، ص، 1979رش د، ذنزي.  (51)

 .31اامصدر  دقه. ص،  (52)
 .217، ص، 1991رنل رن، جلخ. (53)
 .198، ص، 1981ااطعلخ، عرد اارلل.  (54)
 

Abstract 
We tried in this research review the rights of slaves through 

the study of their economic and social development in the old 
Iraqi society and we throw light on it 
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From the historical aspect and contents of the inherited cultural 
and legal. 

the human rights infringement corner stone in the 
establishment of communities and respect for human rights and 
care is the mainstay of provision of equitable and the only way to 
create a free, secure and stable. Perhaps needless to say, stressing 
the importance of laws between the outcomes of intellectual the 
Mesopotamian civilization, and because of the multiple 
implications has become talk about it make the rest of the 
civilization subjects. As more researchers the intake of legal texts 
included both interest translated it and cultural dimensions 
relating to his exploration various aspects of life inhabitants the 
old Iraqi Community and what those reforms and laws contained 
from define the rights and duties of each individual and every 
layer and thus knew what today called the principle of human 
rights which certainly differs from the concept prevailing in the 
present time and that the fact that the reforms and the laws it is 
only a mirror that reflects the reality of society Which it was 
issued and therefore the concept of human rights in that era were 
compatible in terms of its development with the development of 
the community of that eria And economic institutions and social 
and political in a society based on agriculture, as well as the 
existence of conflicts and wars between the neighboring city-
states in orderobtain new land And sources of water must be that 
human rights are governed by the reality of society and its 
institutions including the existence of slavery (slaves), which is 
incompatible with human rights conditions but was produced by 
And made it permissible, but with that created for the controls 
and governed by the laws and keep him and his rights and we 
discussed it in detail and look at it from the perspective of a 
realistic basis of society and its surroundings from different 
conditions. 
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 بعض أعراض القلق لدى عينة من طلبة جامعة تكريت
ىىىىم.ىم.ىرحابىعبدىالوهابىأحمد

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجامعــةىتكروــتيىكلوــةىالتربوــةيىومــمىالعلــومىالتربووــةىوالن مــوة
ىن

 ملخص البحث
ة استيدؼ البحث الحالي التعرؼ على مستكل أعػراض الللػؽ لػدل طلبػ :أهداف البحث
دالػة  كفممػا ذذا اانػت ىنالػؾ فرك ػان ، كنسبة انتشػار أعػراض الللػؽ بمػنيـ، الجامعة

كالمرحلػػػػػػػػػػة  ,، كاالختصاص ذنسػػػػػػػػػػاني/علمي ذنػػػػػػػػػػاث تبعػػػػػػػػػػان للجػػػػػػػػػػنس  ذاػػػػػػػػػػكر/ 
 الدراسمة ثانمة/ رابعة .

فػي جامعػة ،   طالبػة44)طالبػان ك (60)ىـ عمنة البحث ماكنة مف (107إلجراءات : )ا
 (.2009-2010  تارمت, للعاـ الدراسي

. كتػػـ التحلػػؽ مػػف صػػد و مقياا " مةاامق القمااقم ماان ي بمااق ةاابيمبير رتبنػػى الباحػػث 
 . كثباتو

كنسػبة انتشػار  (,46.68)متكسط أعراض الللؽ لػدل عمنػة الجػث الحػالي ىػك  النت بج:
تكجػد فػركؽ  أنػو , كبمنػت نتػا ت تحلمػؿ اإلحصػا ي 14.7٪)أعراض الللؽ بمػنيـ 

الح األخمػػػرة, كاػػػذلؾ تبعػػػان لبلختصػػػاص أنسػػػاني دالػػػة بػػػمف الػػػذاكر كاإلنػػػاث لصػػػ
كعلمػػػػي لصػػػػالح أألخمػػػػرة كاػػػػذلؾ تبعػػػػان للمرحلػػػػة الدراسػػػػمة ثانمػػػػة كرابعػػػػة لصػػػػالح 

 كنسػػػبة انتشػػػار الللػػػؽ الحالمػػػة امػػػا تبػػػمف أف متكسػػػطات أعػػػراض الللػػػؽ. األخمػػػرة
 عالمة.
ى كانتشػار أعػراض الللػؽ فػي عمنػة البحػث الحػالي مسػتدع ذف ارتفاع متكسطاالةتنت ج:

عػػػداد بػػػرامت ذرشػػػادمة ، ذجػػػرار دراسػػػات انتشػػػارمة فػػػي بلمػػػة الجامعػػػات العرا مػػػة كا 
 كعبلجمة.
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 الفصل األول
 أهميت البحث

كصػػػؼ المختصػػػكف النفسػػػمكف اللػػػرف العشػػػرمف أنػػػو عصػػػر الللػػػؽ ىملز كىملػػػز، 
  أال ذف الللؽ مازاؿ  ا مان في اللػرف الحػالي مػخ دخػكؿ اإلنسػاف عصػر 18، ص1999

اارثػػة فػػي العػػالـ بػػمف  6677كتبػػمف أنػػو حػػدثت . دمػػاد الحػػركب كالاػػكارثالمعلكماتمػػة كاز 
ملمػػارات  3ملمػػكف شػػخص كأثػػرت فػػي حمػػاة 7، أدت ذلػػى مػػكت 1991 -1961عػػامي 

 .(Joseph, Williams and Yule, 1997, P.1)مف الناس 
ك د شيدت الثبلثمف عامان األخمرة ازدمادان ىا بلن في عدد البحكث السػرمرمة التػي 

مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الحػػػػػػاالت النفسػػػػػػمة سػػػػػػممت  با ػػػػػػطرابات الللؽ طبلػػػػػػان للػػػػػػدلمؿ  تتناكلػػػػػػ
 Kaplan and) (DSM) التشخمصػػػػي كاإلحصػػػػا ي لبل ػػػػطرابات النفسػػػػمة

Sadock,2003,p.117). 
كتاػػػػػكف بػػػػػػارزة فػػػػػػي ، تتكاجػػػػػد أعػػػػػػراض الللػػػػػؽ فػػػػػػي العدمػػػػػػد مػػػػػف اال ػػػػػػطرابات

ف جمعمػة الطػب ففي الدلمؿ التشخمصي كاإلحصػا ي الصػادر عػ. اال طرابات اللسرمة
 ػمف  تصنؼ اال طرابات اللسػرمة (DSM-IV)اإلصدار الرابخ –النفسي األمرمامة 
لاف في التصنمؼ الدكلي لبل طرابات الصادر عف منظمة الصحة ، ا طرابات الللؽ

، معطػػػػػػػى لؤلعػػػػػػػراض اللسػػػػػػػرمة تلػػػػػػػدمران اابػػػػػػػر  ICD-10العالممػػػػػػػة اإلصػػػػػػػدار العػػػػػػػاش 
 Gelder ,Mayou ,and Cowenمستلؿمعطى ليا تصنمؼ  كاال طرابات االلسرمة

2001,p.p.292-3)  المصابكف با طرابات الللؽ ٪ مف المر ى40. كفمما معاني ،
فػػػمنيـ سػػػمكاجيكف خػػػبلؿ تػػػمرم  حمػػػاتيـ خطػػػر اإلصػػػابة با ػػػطرابات اات ابمػػػة مصػػػنفة 
 – مف الدلمؿ التشخمصي كاإلحصا ي الصػادر عػف جمعمػة الطػب النفسػي األمرمامػة 

  .Shelton,2008,p.351 (DSM-IV-TR) اإلصدار الرابخ
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معمنػػػة مػػػمتي  فلػػػد مبػػػدأ الللػػػؽ بشػػػاؿ مفػػػاجً كمػػػرتبط ظاىرمػػػان بحػػػادث أك تجربػػػة
كبعد مػركر  ك د ممتي بشاؿ تدرمجي، بسببيا, كماكف الفرد كاعما في نفسو ىذا االرتباط

فتػػرة متفاكتػػة الطػػكؿ مػػف الػػزمف كعلػػى اثػػر حػػادث معػػمف.ك بسػػبب مػػركر الػػزمف  ػػد ال 
 . 61 1 - 160ص،  1983اماؿ,  فرد ليذا االرتباط مفطف ال

ال مكجد سبب كاحد مماف أف مفسر اؿ الحاالت المشخصة  مف ا ػطرابات 
ذذا ، فعلػػى سػػبمؿ المثػػاؿ. الللػػؽ. كبشػػاؿ كا ػػح تعػػد العكامػػؿ الجمنمػػة جػػزران مػػف الصػػكرة

 ذلػى ااف احد التكأممف المتماثلمف معاني مف ا طراب اليلخ, فػمف ىنالػؾ احتمػاؿ مصػؿ
فالخصػػػا ص ، باإل ػػػافة لػػػذلؾ. بػػػمف مصػػػاب التػػػكأـ الثػػػاني بػػػنفس اال ػػػطراب 30%

مسػػ كؿ عػػف أنتػػاج المرسػػؿ  لمسػػتكل الللػػؽ كالمرتبطػػة بمػػكركث معػػمف الشخصػػمة العا ػػدة
كىذا متكافؽ مخ النتا ت المثبتة التي تشمر ذلى أف خلػبلن اممما مػا . العصبي السمركتكنمف

و ظيػػػػػػػكر بع ػػػػػػػان مػػػػػػػف ا ػػػػػػػطرابات الللػػػػػػػؽ محػػػػػػػددان محػػػػػػػدث فػػػػػػػي الػػػػػػػدماغ مػػػػػػػنجـ عنػػػػػػػ
.(Feldman,2005,p.545) 

ربمػػا ماػػكف  معتلػػد بػػاحثكف نخػػركف, بػػمف النشػػاط الزا ػػد للجيػػاز العصػػبي الػػذاتي
كتحدمػػدان فػػمنيـ ملترحػػكف بػػمف . ىػػك السػػبب الػػر مس لمكجػػات اليلػػخ لػػدل الفػػرد المصػػاب

كد ذلػػػى  ػػػد تلػػػ المكجػػػكدة فػػػي الػػػدماغ locus ceruleus ػػػعؼ التنظػػػمـ فػػػي منطلػػػة 
كالتػػػي تلػػػكد النظػػػاـ الحػػػافي ذلػػػى أف مصػػػبح متحفػػػزان أاثػػػر ممػػػا م ػػػى. ، مكجػػػات اليلػػػخ

 Alloy, Riskind مػا مسػمى بػالللؽ المػزمف، كاألخمػر منشػم عنػو بعػد التحفمػز الزا ػد

and Manos , 2005, p. 164).  
ك معػػػػد الللػػػػؽ مػػػػف المشػػػػابلت الميمػػػػة لػػػػدل الاثمػػػػر مػػػػف الطلبػػػػة فػػػػي حمػػػػاتيـ 

 ; .Dundar, Yapici, and Topcu,2007,p.p24-25أشار اؿ مف  ذذ . الدراسمة

Adigwe ,1997,p.p773-780 ذلى كجكد عبل ػة سػلبمة كدالػة بػمف الللػؽ كالتكافػؽ , 
 Gableandكبمنػػػت دراسػػػػة اػػػػؿ مػػػف  . الشخصػػػي للعمنػػػػات المدركسػػػة مػػػػف الطلبػػػػة

Sherwood,1983,p.p.163-177.; Hong,1999,p.p.19-23 ،  ذلػى أف ارتفػاع
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تكل التكافؽ الشخصي لدل الطلبة ملابلو انخفاض في مستكل الللؽ كاذلؾ تبمف أف مس
أظيػػػػػرت دراسػػػػػة  اػػػػػذلؾ. األاػػػػػادممي كمسػػػػػتكل الللػػػػػؽ مرتبطػػػػػاف ارتباطػػػػػان سػػػػػلبمان  النجػػػػػاح

 Yildirim and Ergene,2003,p.p.224-234 أف الفشػػؿ الدراسػػي مماػػف أف  
كمعػػاني الطلبػػة . تكل الللػػؽ المرتفػػخمػػرتبط ارتباطػػان مكجبػػان ك  كمػػان لػػدل الطلبػػة ذكم مسػػ

، ذكل الللؽ المرتفخ مف مشابلت فػي اللػرارة كاإلجابػة الصػحمحة علػى أسػ لة االمتحػاف
كاذلؾ صعكبات في تنظمـ أفاارىـ كالتعبمر عف تلؾ األفاار باستخداـ المات تناسػبيا 

 Erdem,2007, p.752.  
لللػػؽ لػػدل طلبػػة جامعػػة   ا2003البػػدرم, كعػػف البم ػػة العرا مػػة, تناكلػػت دراسػػة 

, كتكصلت ذلى كجكد  لؽ عاـ لدل طلبة جامعػة 2003الحرب عاـ تارمت  بمؿ اندالع
 -67ص، 2003، البػدرم تارمت امػا بمنػت الدراسػة أف اإلنػاث أاثػر  للػان مػف الػذاكر

  كالتػي أجرمػت علػى عمنػة مػف طلبػة جامعػة 2006فمما تكصلت دراسػة  العػاني, . 69
 – ػػطراب مػػا بعػػد ال ػػغكط الصػػدممة كعبل تػػو بػػالتكافؽ النفسػػي بغػػداد كالتػػي تناكلػػت ا

االجتماعي, ذلى كجكد مستكل منخفض مف ا طراب مػا بعػد ال ػغكط الصػدممة لػدل 
كجػػػكد عبل ػػػة سػػػلبمة كدالػػػة بػػػمف ا ػػػطراب مػػػا بعػػػد ال ػػػغكط الصػػػدممة  الطلبػػػة, كالػػػى

  .328  - 320ص،  2006العاني, االجتماعي –كالتكافؽ النفسي 
الطلبة مف الف ات الميمة في المجتمخ كالتي ملخ علميا دكر ابمر في كتعد ف ة 
كال مػزاؿ ، كمخ ما شيده المجتمخ العرا ي مف حركب كظركؼ  اسمة، بنار مستلبؿ البلد
, مػرل الباحػث ك بعػد مراجعتػو للدراسػات التػي 2003كخاصػة بعػد عػاـ متعرض للعنػؼ.

نػػػاكؿ أعػػػراض الللػػػؽ لػػػدل طلبػػػة تناكلػػػت طلبػػػة جامعػػػة تارمػػػت، أىممػػػة ذجػػػرار دراسػػػة تت
: ماا  هاار أ ااراق القمااق لااد   مبااق كسػػمحاكؿ اإلجابػػة عػػف السػػ اؿ ا تػػي، الجامعػػة

 وم  هر مةتوي ته؟؟ ج معق تكريت
 أهداف البحث:
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 -يةتهدف البحث الح لر م  يأتر:
التعػػػرؼ علػػػى مسػػػتكل أعػػػراض الللػػػؽ لػػػدل طلبػػػة الجامعػػػة تبعػػػان لمتغمػػػر الجػػػػنس  -1

 .  ذاكر/ ذناث 
  لى نسبة انتشار أعراض الللؽ بمف طلبة الجامعة.التعرؼ ع -2

التعػػػرؼ علػػػى الفػػػركؽ بػػػمف أفػػػراد العمنػػػة فػػػي مسػػػتكل أعػػػراض الللػػػؽ تبعػػػان لمتغمػػػر  -3
 الجنس ذاكر/ ذناث .

 لمتغمػػػرالتعػػػرؼ علػػػى الفػػػركؽ بػػػمف أفػػػراد العمنػػػة فػػػي مسػػػتكل أعػػػراض الللػػػؽ تبعػػػان  -4
  . أنساني/ علمي  االختصاص

 لمتغمػػػرالعمنػػػة فػػػي مسػػػتكل أعػػػراض الللػػػؽ تبعػػػان  التعػػػرؼ علػػػى الفػػػركؽ بػػػمف أفػػػراد -5
 . المرحلة الدراسمة ثانمة/رابعة 

 -حدود البحث:
كمػف المػرحلتمف الثانمػة كالرابعػة,  طلبػة الجامعػةعمنة مف متحدد البحث الحالي ب

  .2009-2010)لعاـ الدراسيل ,جامعة تارمت الماتفي 
 حتديد مصطلح القلق:

 :(1957) رفه فرويد
 مػف كؼ الغامض الشدمد الذم متملػؾ اإلنسػاف, كمسػبب لػو الاثمػرحالة مف الخ

  .13, ص1957ال مؽ كالادر كاأللـ  فركمد, 



 
 

   

 

ى ىبعضىأعراضىالقلق
ىلدىىعونةىمنىطلبةىجامعةىتكروت

ىم.ىم.ىرحابىعبدىالوهابىأحمد
  2011آذارىىىىىى(6)ىددــالع

  072 

 

 لة آداب الفراهيذيجم

 :( Sadock ( 2003وKaplan ويعرفه 
 لدل الفػرد ممػا مسػكد الك ػخ العػاـ كجكد خكؼ كتكجس أاثر باثمر مف البلـز

(Kaplan and Sadock,2003,p.117). 
 :Manos, Riskind, Alloy (2005) ويعرفه كل من

خكؼ كعػػػدـ الراحػػػة المتكاصػػػلة تجػػػاه تيدمػػػدات  ام ػػػة تىػػػك شػػػعكر الفػػػرد بػػػال
, لاػػػػف لػػػػمس كا ػػػػحان فممػػػػا ذذا اانػػػػت تلػػػػؾ مماػػػػف أف تحػػػػدث فػػػػي المسػػػػتلبؿ كمصػػػػاعب

 ,Alloy)ذلػػؾ الفػػػرد  التيدمػػدات ذات تػػمثمر مباشػػر ك خطمػػر علػػػى سػػعادة أك رفاىػػة

Riskind and Manos , 2005, p. 151,.) 

 Shelton : (2008) ويعرفه

كمػػػف أعرا ػػػيا الجسػػػممة علػػػى سػػػبمؿ  بػػػمف الللػػػؽ مشػػػخص باالسػػػتثارة المتزامػػػدة
مصػػاحبيا التػػكجس كالخػػكؼ  ,كالتػػنفس, كالرجفػػة ، المثػػاؿ التػػكتر, كتزامػػد  ػػربات الللػػب

  .Shelton, 2008 , p.351  كالكساكس
 (:2008)ريبر ويعرفه ريبر و

صػػػحكبة بػػػمنكاع مػػػف التػػػكجس, حالػػػة انفعالمػػػة  ام ػػػة  مػػػر سػػػارة كمزعجػػػة م
 . 46ص، 2008كالتخكؼ, كال مؽ, كعدـ االرتماح  رمبر كرمبر,

النظري,المتبناال لمقمااق فاار البحااث الحاا لر, هااو التعريااف أ  ياار لريباار  و التعريااف
 . (2008)وريبر 

 التعريف اإلجرابر:
أعراض الللؽ ىػي الدرجػة التػي محصػؿ علميػا الفػرد علػى ملمػاس  سػمة الللػؽ  

 نى في البحث الحالي. كالمتب
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراساث السابقت

 املنظىر النفسي الدينامي:
انو حالػة مػف األسػى النفسػي كالتػي تمثػؿ ، الللؽ مشابو ما نسممو في الغالب  خكؼ  -

بػػػمف ىنالػػػؾ خطػػػران محػػػدؽ بيػػػا. كمماػػػف أف ماػػػكف الللػػػؽ  egoتحػػػذمر للػػػذات أك أؿ 
ا محدث عندما نكاجو لصان ك د ا تحـ منزلنا. كمعد الللػؽ مػف مصدران في الكا خ, مثلم

بػػدافخ ، داخلمػػة ك كفلػػان لفركمػػد فػػالللؽ منشػػم عػػف دمناممػػات، فركمػػد الر مسػػة اىتمامػػات
كالػذم ميػػدد با ػػعاؼ كسػا ؿ ال ػػبط الخاصػة بالػػذات كم دمػػة ، idمػف اليػػك أك أؿ 

 علػػى  super ego ذمػػا مػػف خػػبلؿ الػػذات العلمػػا أك أؿ، ذلػػى ذلحػػاؽ علكبػػة بػػالفرد
شعكرمان.أم انو مبلى  شاؿ شعكر بالذنب  أك مف خبلؿ الكا خ.كأ لب الللؽ ال ماكف

مػف خػبلؿ  بعمدان في منطلة البلشعكر. أف مكاجية الخطر متـ التعامؿ معيا محتجزان 
فتممؿ الذات لتشكمو الكا خ أك ببسػاطة . لآللمات الدفاعمة egoتكظمؼ الذات أك أؿ 

كالذم مثمػر  للػان ال مماػف ،  خ  الحلملة   سكارن ااف خارجمان أك داخلمان ذلى ذناار الكا
تحملػػػو كطػػػػكاؿ عمػػػػؿ ا لمػػػات الدفاعمػػػػة, فػػػػمف الللػػػؽ لػػػػف مصػػػػبح خبػػػرة فػػػػي مسػػػػتكل 
الشػػػعكر. كطبلػػػان لفركمػػػد فمننػػػا نسػػػتخدـ ا لمػػػات الدفاعمػػػة فػػػي معظػػػـ األحمػػػاف مػػػا لػػػـ 

  .Alloy, Riskind and Manos ,2005, p. 108نصبح عاجزمف نفسمان  
 املنظىر املعريف:

 فطبلػػػان لمنظػػػرم. تلعػػػب العملمػػػات المعرفمػػػة دكران ميمػػػان فػػػي تطػػػكر ا ػػػطرابات الللػػػؽ -
المنظكر المعرفي فمف ذلؾ الدكر ىك دكر أساسي, ذذ مفترض أكل ػؾ المنظػركف بػمف 
ان المشالة الر مسة لػدل المصػابمف بػالللؽ أنيػـ مرلػداركف التيدمػد  الخطػر  تلػدمران مبالغػ

فمػػػػو كمعتمػػػػدكف طػػػػرؽ تتسػػػػـ بعػػػػدـ المركنػػػػة عنػػػػدما متعػػػػاملكف مػػػػخ المخػػػػاكؼ التػػػػي 
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فػػبل . متعر ػػكف ليػػا مػػف خػػبلؿ  مػػاميـ بم ػػاعفة مشػػابلتيـ بػػدال مػػف محاكلػػة حليػػا
كالتػػي تحػػدد امفمػػة شػػعكر  مكجػػد مسػػتكل أك حػػد مطلػػؽ لؤلشػػمار الخطػػرة فػػي المك ػػؼ

للخطػر ألكل ػؾ األفػراد. امػا  لاف م ػاؼ ذلميػا التلػدمرات الذاتمػة، األشخاص اللللمف
ال مكجػػد مجػػاؿ للشػػؾ بػػمف ذدراؾ األخطػػار الناجمػػة عػػف خطػػر مماػػف الحػػدكث, ىػػك 

مثالػػػو عنػػػدما محػػػاكؿ الفػػػرد العبػػػكر مػػػف خػػػبلؿ تلػػػاطخ مػػػركرم ، أحمانػػػا فعػػػؿ تامفػػػي
 د تعد التحمزات المعرفمػة للمثمػرات التػي تيػدد حمػاة الفػرد ذات  مزدحـ. كفي الحلملة

 كظمفة نشك مة.
كجماعتػػػػػػو بػػػػػػمف األفػػػػػػراد المسػػػػػػتيدفكف معرفمػػػػػػان بػػػػػػالللؽ اظيػػػػػػركا  Riskindذ كجػػػػػػد ذ -

ملارنة باألحداث العادمة أك ، استرجاعا لالمات التيدمد أك صكره  حكادث السمارات 
أالمجابمػػة حتػػػى كاف لػػـ ماكنػػػكا فػػػي حمنيػػا معػػػانكف مػػف الللػػػؽ, كىػػػذا الػػنمط مػػػف سػػػ  

تكسػػمخ مػدل األحػػداث الميػػددة بػػالخطر  التامػؼ,  ػػاد أكل ػػؾ األفػػراد ذلػى المبالغػػة فػػي
مبػدك ، تعلػؽ خاط ػة كالمت ػمنة عبل ػات، الذم محدؽ بيـ. فمحػداث مرحلػة الطفكلػة

أنيػػػػػا تلػػػػػكد األفػػػػػراد ذلػػػػػى تشػػػػػامؿ اسػػػػػتيداؼ معرفػػػػػي لئلصػػػػػابة با ػػػػػطرابات الللػػػػػؽ 
  .Alloy, Riskind and Manos,2005, p. 164  كالمشابلت النفسمة األخرل

 دراساث سابقت:

 (2003)يالبدر -1
الللػػؽ العػػاـ لػػدل طلبػػػة الجامعػػة كالػػى  مػػاس الللػػػؽ  ىػػدؼ البحػػث ذلػػى بنػػار ملمػػػاس -

   طالبػان كطالبػة905ك د طبػؽ الملمػاس علػى عمنػة مػف طلبػة الجامعػة بلغػت . العاـ
تعػػاني  كتكصػػؿ البحػػث ذلػػى أف عمنػػة البحػػث،   طالػػب458  طالبػػة ك 447مػػنيـ  

مػػػػف الػػػػذاكر, كاف طلبػػػػة الدراسػػػػات مػػػػف الللػػػػؽ بشػػػػاؿ عػػػػاـ, كاف اإلنػػػػاث أاثػػػػر  للػػػػا 
اإلنسػػانمة أاثػػر  للػػان مػػف طلبػػة الدراسػػات العلممػػة, امػػا تكصػػؿ البحػػث ذلػػى أف طلبػػة 
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– 40ص، 2003البدرم,  المرحلة الثالثة ىـ أاثر  للان مف المراحؿ الثبلثة األخرل
73  

 (Erdem 2007 (دراست  -2
كحؿ المشابلت لدل طلبة  اختبرت ىذه الدراسة العبل ة بمف الللؽ كاألفاار المعرفمة -

الجامعػػػػػة  ػػػػػػمف مػػػػػادة الامممػػػػػػار العامػػػػػػة فػػػػػي المراحػػػػػػؿ الدراسػػػػػمة األكلػػػػػػى كالثانمػػػػػػة 
طالبػػان كطالبػػة فػػي 141 طالبػػان كطالبػػة مػػنيـ 173كالرابعػػة.كتاكنت عمنػػة البحػػث مػػف

طالبػػػان كطالبػػػة مػػػف جامعػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط التلنمػػػة فػػػي  32ك Hacettepeجامعػػػة 
كأظيػػرت نتػػا ت . تخدـ ملمػػاس  سػػمة الللػػؽ   لسػػبملبمر ركللمػػاس الللػػؽ تػػـ اسػػ. ترامػػا

  40.80ىػػػػػذه الدراسػػػػػة بػػػػػمف متكسػػػػػط الطلبػػػػػة الػػػػػذاكر علػػػػػى ملمػػػػػاس سػػػػػمة الللػػػػػؽ  
، ىػي فػركؽ دالػة كاف ىػذه الفػركؽ فػي المتكسػطات  .(45.05كالطالبات اإلناث ىػك

الللػػؽ, امػػا بمنػػت الدراسػػة أف ىنالػػؾ فرك ػػان دالػػة بػػمف المراحػػؿ الثبلثػػة كفلػػان لمتغمػػرات 
اػذلؾ بمنػت الدارسػة كجػكد فػركؽ دالػة لمتغمػرم . كاألفاار المعرفمة, كحؿ المشابلت

الللػػؽ كحػػؿ لمشػػابلت تبعػػان للجػػنس, بمنمػػا لػػـ تجػػد الدراسػػة فرك ػػان دالػػة لمتغمراألفاػػار 
كأظيرت الدراسػة كجػكد عبل ػة سػلبمة ك ػعمفة بػمف الللػؽ . المعرفمة لنفس الملارنات
-لمشػػػابلت لػػػدل الطلبػػػة ذذ اػػػاف معامػػػؿ االرتبػػػاط مسػػػاكمكاألفاػػػار المعرفمػػػة كحػػػؿ ا

  . (Erdem,2007,p.p.750-758 0.05عند مستكل داللة 0.187
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 الفصل الثالث
 إجراءاث البحث

 جمتمع البحث :
متمثػػػػؿ مجتمػػػػخ البحػػػػث الحػػػػالي فػػػػي طلبػػػػة جامعػػػػة تارمػػػػت للدراسػػػػة الصػػػػباحمة 

كىػػػػػػك ماػػػػػػكف   2010 – 2009 ك ػػػػػػمف المػػػػػػرحلتمف الثانمػػػػػػة كالرابعػػػػػػة للعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي
4267 مػػف

٪  56كنسػػبتيـ مػػف مجتمػػخ البحػػث ,  طالبػػان 2385طالبػػان كطالبػػة مػػنيـ    *  
  مك ح مجتمخ البحػث 1٪.كالجدكؿ  44  طالبة كنسبتيـ مف مجتمخ البحث1882ك 

فلط للمرحلتمف الثانمة كالرابعة كالالمات التي تـ اختمار عمنة البحػث منيػا كىػك ال ممثػؿ 
 . 2010 – 2009 ة للعاـ الدراسي اؿ المات الجامع

  1جدكؿ 
 مك ح مجتمخ البحث

 الالمة
 

 المرحلة الرابعة المرحلة الثانمة
 المجمكع

 ذناث ذاكر ذناث ذاكر
المة التربمة 
 الرما مة

68 10 27 4 109 

 100 25 18 35 22 الصمدلة

اليندسة/  سـ 
 الايربار

21 13 27 17 78 

اليندسة/  سـ 
 الامماكم

28 12 25 32 97 

                                                      
 مف كحدة ش كف الطلبة في جامعة تارمتصة بمعداد الطلبة حصؿ الباحث على اإلحصا مات الخا  * 
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 تربمة/ سـ اللغة
 العربمة

32 33 40 24 129 

 تربمة/ سـ
 الرما مات

16 4 30 19 69 

 582 121 167 107 187 المجمكع

 عينت البحث:
الحػػػالي بمسػػػلكب العمنػػػة العشػػػكا مة الطبلمػػػة,ذذ تػػػـ  للػػػد تػػػـ اختمػػػار عمنػػػة البحػػػث

راسػػمتمف كمػػف ثػػـ تػػـ اختمػػار أربػػخ المػػات بصػػكرة عشػػكا مة كتػػـ بعػػدىا اختمػػار مػػرحلتمف د
اختمػػػار  سػػػممف دراسػػػممف فػػػي الالمػػػات متعػػػددة األ سػػػاـ بصػػػكرة عشػػػكا مة.كتاكنت عمنػػػة 

  كبلػػػك عػػػدد 56%  بنسػػػبة 60   طالبػػػان كطالبػػػة.ذذ بلػػػك عػػػدد الػػػذاكر107البحػػػث مػػػف 
  .2كاما مك حة في الجدكؿ . % 44  بنسبة  47اإلناث  

  2جدكؿ 
 مك ح تكزمخ أفراد العمنة

 الالمة
 المرحلة الرابعة ة الثانمةالمرحل

 المجمكع
 ذناث ذاكر ذناث ذاكر

المة التربمة 
 الرما مة

12 3 6 1 22 

 18 4 3 7 4 الصمدلة

اليندسة/  سـ 
 الايربار

4 2 4 3 13 

 15 7 2 4 2اليندسة/ فسـ 
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 الامماكم
 تربمة/  سـ اللغة

 العربمة
6 7 9 4 26 

 تربمة/ سـ
 الرما مات

2 2 6 3 13 

 107 22 30 25 30 عالمجمك 

 أداة البحث:
لتحلمؽ أىػداؼ البحػث الحػالي تبنػى الباحػث الصػمغة العربمػة ل  لملمػاس سػمة 

 كالتػػػػػػػي بػػػػػػػدأ سػػػػػػػبملبمر ر ملماسػػػػػػػي    ا مػػػػػػػة سػػػػػػػمة كحالػػػػػػػة الللػػػػػػػؽ   الللػػػػػػػؽ كىػػػػػػػك احػػػػػػػد
Spielberger  الصػػػمغة  ن , 1966, كنشػػػرت ألكؿ مػػػرة عػػػاـ 1964ببنا يػػػا فػػػي عػػػاـ 

كتمػدنا ، تلرمر ذاتي مختصرة نسبمان اي تستخدـ في البحكث كااف اليدؼ تطكمر  ا مة
الللػػؽ كسػػمة الللػػؽ.  بملمػػاس مك ػػكعي مشػػتمؿ علػػى مجمكعػػة مػػف البنػػكد تلػػمس حالػػة

جراراتيػا كأصػبحت بنػكد اػؿ ملمػاس فرعي للحالػة  كمف ثـ عدلت أىداؼ بنار اللا مػة كا 
نلحػت األخمػرة  ثػـ 1970كالسمة  مستللة كمنفصلة في الصمغة  س  التػي نشػرت عػاـ 

تحت اسـ  الصمغة ل  كالتي أعدىا اؿ مف سبملبمر ر كجكرسػتس  1983 كنشرت عاـ
فػػػي طبعتػػػو  1984عػػػاـ كلكشػػػمف كفػػػاج كجػػػااكبز. ك ػػػاـ بتعرمبيػػػا   أحمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ 

كالتي والتر تبن ه  الب حث فر بحثه الح لر( )  في طبعتو الثانمة 1992األكلى كعاـ  
ك ػد بهػذلت عنامػة فا لػة بعملمػة . 1983مامة  ل  المعدلػة عػاـ تعتمد على الصمغة األمر 
متلنػكف اللغتػمف العربمػة  اما طهبلت اللا مػة علػى مفحكصػمف، الترجمة كالترجمة العاسمة

كاإلنالمزمػة. ف ػبل عػف خطػػكات تلنػمف اللا مػة علػى ب ػػخ نالؼ مػف مصػر كالسػػعكدمة 
  .267,ص.1993كالاكمت ك طر كالممف كلبناف عبد الخالؽ,
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كمشػػػػتمؿ ملمػػػػاس سػػػػمة الللػػػػؽ علػػػػى عشػػػػرمف بنػػػػدان أك فلػػػػرة كامػػػػا مك ػػػػح فػػػػي 
كمجػػاب عػػف اػػؿ بنػػد باختمػػار بػػدمؿ مػػف أربػػخ بػػدا ؿ لئلجابػػة كامػػا مك ػػح .  1الملحػػؽ 

 في المثاؿ التالي:
 دابم    كثيرا   أحي ن  أبدا الفقرة ت
 4 3 2 1 .اشعر بالعصبمة كعدـ االستلرار 2

 التصحيح:
احػػد عشػػر بنػػدان مشػػمرا ذلػػى كجػػكد الللػػؽ, كتسػػعة بنػػكد  م ػػـ ملمػػاس سػػمة الللػػؽ
بنػد أك فلػرة فػي ملمػاس سػمة الللػؽ درجػة اػؿ  معطػى فلط تشػمر ذلػى عػدـ كجػكد الللػؽ.

كتصحح البنكد الدالة على كجكد الللػؽ باعطا يػا األكزاف ذاتيػا,  1-4مكزكنة تتراكح مف
  علميػػا فػػي √مػػة امػػا فػػي المثػػاؿ أعػػبله كىػػي األر ػػاـ التػػي  ػػاـ المفحػػكص بك ػػخ عبل

بمنمػػا تصػػػحح البنػػكد المشػػمرة ذلػػى عػػػدـ كجػػكد الللػػؽ باعطا يػػا أكزانػػػا ، نسػػخة االختبػػار
 ,1,2,3,4  فػػي √معاكسػػة,أم أف االسػػتجابات التػػي ك ػػخ علميػػا المفحػػكص عبلمػػة 

ك أر ػػاـ بنػكد أك فلػرات ملمػػاس سػمة الللػؽ الدالػػة علػى عػػدـ ,4,3,2,1تصػحح بالترتمػب
 أكزانػػػػػػػػػػػػا معاكسػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػي امػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػمتي:كجػػػػػػػػػػػػكد الللػػػػػػػػػػػػؽ كالتي تعطػػػػػػػػػػػػى 

1,3,6,7,10,13,14,16,19. 
 حتليل بنىد املقياس:

 مؤشرات الصدق والثب ت : -
   مؤشرات الصدق: -

 الصدق الظ هري: - أ

علػػػى  الباحػػػث بعػػػرض فلػػػرات ملمػػػاس  سػػػمة الللػػػؽ  بصػػػكرتو األكلمػػػة فلػػػد  ػػػاـ
  مػػخ 2مجمكعػػة مػػف الخبػػرار المتخصصػػمف فػػي علػػـ الػػنفس كامػػا مك ػػح فػػي الملحػػؽ 
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كتبػػػمف اتفػػػا يـ علػػػى صػػػبلحمة جممػػػخ فلػػػرات الملمػػػاس بنسػػػبة تجػػػاكزت ، عرمػػػؼ الللػػػؽت
 كبذلؾ  د تحلؽ ىذا النكع مف الصدؽ في الملماس الحالي.، % 90 

 Construct Validityصدق البن ء  - ب
 من  الل  اليق درجق الفقرة بدرجق المقي " الكميق:

االرتبػػاط بػمف اػػؿ  ذذ تػػـ التحلػؽ مػػف معامػؿ ,ك ػد تحلػؽ ىػػذا النػكع مػػف الصػدؽ
فلػػد . كباسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بمرسػػكف, بنػػد كالدرجػػة الالمػػة علػػى ملمػػاس سػػمة الللػػؽ

أف  ,(SPSS)أظيػػػػػػػرت المعالجػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػا مة بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتخداـ البرنػػػػػػػامت اإلحصػػػػػػػا ي 
معػػامبلت االرتبػػاط لجممػػخ بنػػكد الملمػػاس مػػخ الدرجػػة الالمػػة ذات داللػػة ذحصػػا مة عنػػد 

بدرجػة   .علمػان أف اللممػة التا مػة الجػد كلمػة3في الجػدكؿ   كاما مك ح 0.05مستكل  
 . 493ص، 1990 مامرز, 1.980 = 0.05كمستكل داللة  105حرمة

  3جدكؿ 
 معامبلت ارتباط فلرات ملماس  سمة الللؽ  بالدرجة الالمة للملماس

ريم 
 الفقرة

 مع مل
 االرتب  

القيمق 
الت بيق 
 المحةوبق

 النتيجق
ريم 
 الفقرة

 مع مل
 تب  االر 

القيمق 
الت بيق 
 المحةوبق

 النتيجق

 دالة 3.94 0.359 2 دالة 5.75 0.490 1

 دالة 4.07 0.370 4 دالة 5.79 0.492 3

 دالة 8.09 0.620 6 دالة 6.33 0.526 5

 دالة 8.31 0.630 8 دالة 5.34 0.463 7

 دالة 4.06 0.369 10 دالة 5.20 0.453 9

 دالة 5.60 0.480 12 دالة 3.84 0.352 11

 دالة 4.48 0.402 14 دالة 6.35 0.528 13

 دالة 6.47 0.534 16 دالة 5.83 0.495 15

 دالة 8.52 0.640 18 دالة 7.76 0.604 17

 دالة 5.89 0.499 20 دالة 7.50 0.591 19
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 الثب ت: -
ـج ذمجػػػػاد االتسػػػػاؽ الػػػػداخلي لملمػػػػاس  بطػػػػرملتمف ىمػػػػا التجز ػػػػة    سػػػػمة الللػػػػؽ  تػػػػ

 .ألفا اركنباخالنصفمة كمعامؿ 
  0.63ك د  اـ الباحث بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػمف  سػمي الملمػاس ك ػد بلػك 

بػػػراكف، كتبػػػمف أف  ممػػػة معامػػػؿ الثبػػػات ىػػػك  -كمػػػف ثػػػـ تػػػـ اسػػػتخداـ معادلػػػة سػػػبمرماف
كىػػػػك معامػػػػؿ ثبػػػػات ملبػػػػكؿ فػػػػي اثمػػػػر مػػػػف البحػػػػكث كالدراسػػػػات األالنمامػػػػة   0.770 

(Braker , Pistrang and Elliott, 1998, P.71). ، فػي حػمف تكصػلت دراسػة
بطرملػػػػة التجز ػػػػة النصػػػػفمة  ممتػػػػو  األنصػػػػارم علػػػػى طلبػػػػة الجامعػػػػة ذلػػػػى معامػػػػؿ ثبػػػػات

  .366,ص2002 األنصارم,  0.90 
فػي البحػث الحػالي,   0.80   سػمة الللػؽ  ك بلك معامؿ ألفػا اركنبػاخ لملمػاس 

ذلػى معامػؿ ثبػات بطرملػة ألفػا , في حمف تكصلت دراسة األنصػارم علػى طلبػة الجامعػة
  .366,ص2002 األنصارم,  0.87 ملدارهاركنباخ 

كتعػػد معػػامبلت الثبػػات بطرملػػة التجز ػػة النصػػفمة كبطرملػػة ألفػػا اركنبػػاخ ملبكلػػة 
ملبكال في ملاممس الشخصمة  0.70) حمث معد معامؿ الثبات الذم مساكم أك مزمد عف

 .  51-50ص,1993, عبد الخالؽ 
 بر: الت بيق النه  -

بعػػػد أف أتػػػـ الباحػػػث ذعػػػداد الملمػػػاس بصػػػكرتو النيا مػػػة اعتمػػػد أسػػػلكب التلرمػػػر 
مػػف  بػػؿ الطلبػػة أنفسػػيـ علػػى فلػػرات الملمػػاس كتػػـ تكزمػػخ الملمػػاس علػػى  الػػذاتي لئلجابػػة
. كتـ التطبمؽ بشػاؿ  2010 – 2009 للعاـ الدراسيالثاني الفصؿ  , بدامةعمنة البحث

 الك ت لدل عمنة البحث. حسب ما أماف كتكفر ، فردم كجماعي
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 الوة بل اإلحص بيق: -
 اعتمػػػػػػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػػػػػػث علػػػػػػػػػػػػػػى الحلمبػػػػػػػػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػػػػػػػػا مة للعلػػػػػػػػػػػػػػكـ االجتماعمػػػػػػػػػػػػػػة

(Statistical Package for Social Sciences) (SPSS) 11.5، اإلصدار . 
  -:والوة بل اإلحص بيق هر

 . (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بمرسكف  -1

 .(Alpha Cronbach)كنباخ معادلة الفا ار  -2

 .معادلة سبمرماف براكف التصحمحمة إلمجاد معامؿ الثبات بالتجز ة النصفمة -3
 بمرسكف. معادلة اللممة التا مة الخاصة بمعامؿ ارتباط -4
 .(231ص ، 1987أبك النمؿ, االختبار التا ي لعمنتمف مستللتمف.  -5

 الفصل الرابع
 النتائج ومناقشتها

للنتػػا ت التػػي تػػـ التكصػػؿ ذلميػػا، كمنا شػػتيا علػػى مت ػػمف ىػػذا الفصػػؿ عر ػػان 
 :كفؽ تسلسؿ أىداؼ البحث، كمف ثـ التكصمات كالملترحات كاما ممتي

لد   مبق الج معق تبعا    لقمقالتعرف  مل مةتو  أ راق ا :الهدف ا ول
 .لمتغير الجن")ذكور/ إن ث(

تبػػمف   ة الللػػؽسػػم  بعػػد المعالجػػة اإلحصػػا مة لبمانػػات االسػػتمارات الخاصػػة بملمػػاس  -
كاف متكسط ،  8.87 كبانحراؼ معمارم، 46.68) أف متكسط أفراد عمنة البحث ىك
كبػػػػػػانحراؼ معمػػػػػػارم   44.64 سػػػػػػمة الللػػػػػػؽ ىػػػػػػك الطػػػػػػبلب الػػػػػػذاكر علػػػػػػى ملمػػػػػػاس

  7.35 دره   كبانحراؼ معمارم  48.46 أما عف متكسط اإلناث فيك،  92.9  دره
ناثػا انػو كمشػمر متكسػط ا . 4كىك اما مك ح في الجدكؿ   لطلبػة العػرا ممف ذاػكران كا 

علػى الطلبػة األتػراؾ   (Erdem,2007,p.754مرتفخ عند ملارنتو مخ نتا ت دراسة 
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  40.80كالتػػػي بمنػػػت أف متكسػػػط الطلبػػػة الػػػذاكر علػػػى ملمػػػاس  سػػػمة  الللػػػؽ ىػػػك  
 كتتفػػػػػػػؽ نتػػػػػػػا ت البحػػػػػػػث الحػػػػػػػالي مػػػػػػػخ نتػػػػػػػػا ت.  (45.05كالطالبػػػػػػػات اإلنػػػػػػػاث ىػػػػػػػك

تي بمنت أف متكسط اإلناث على ملماس الللؽ العػاـ أعلػى   كال2003دراسة البدرم,
امػػا كتتفػػؽ نتػػا ت البحػػث الحػػالي مػػخ نتػػا ت . مػػف الػػذاكر لػػدل طلبػػة جامعػػة تارمػػت

 .(Erdem,2007,p.754) دراسة

اللػذاف   Larson and Sylvester,2003,p255كمػف كجيػة نظػر اػؿ مػف  
االمشػػػابلت االنفعالمػػػة لآلبػػػار للعكامػػػؿ البم مػػػة  نتػػػا ت البحػػػكث بمنػػػت أف أشػػػارا ذلػػػى أف

كالتعلؽ المشكش بمف األب كأبنا و, كاألحػداث الحماتمػة ال ػا طة, كالخبػرات الصػادمة, 
ك ػد شػيد مجتمعنػا العرا ػي كال مػزاؿ مشػيد . تجعؿ األبنار أاثػر عر ػة لئلصػابة بػالللؽ

امػػان ال مسػػتياف بػػو مػػف األحػػداث الصػػادمة كال ػػا طة كتبعػػات الحػػركب التػػي شػػيدىا 
أفػػراد عمنػػة البحػػث الحػػالي  بلػػد لعلػػكد م ػػت كالعنػػؼ المسػػتمر, كىػػذا مػػا انعاػػس علػػىال

 بمستكل أعراض الللؽ تلؾ.
  4جدكؿ 

كفي  على ملماس سمة الللؽ  في اؿ مف جامعتي تارمت مك ح متكسط أعراض الللؽ
 جامعتمف ترامتمف تبعان لمتغمر الجنس

 العمنة العدد االنحراؼ المعمارم المتكسط
 جامعة تارمت–الطلبة العرا ممف  107 8.87 46.68
 الذاكر 60 9.92 44.64
 اإلناث 47 35 .7 46 .48
 الطلبة األتراؾ 173  

 الذاكر 96 10.50 40.80
 اإلناث 77 10.60 45.05
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 الهدف الث نر: التعرف  مل نةبق انتش ر أ راق القمق لد   مبق الج معق
 أفػػػراد عمنػػػة البحػػػث عنػػػد درجػػػة اللطػػػخلػػػدل  الللػػػؽ انتشػػػار أعػػػراض نسػػػبةتبػػػمف أفج  -

فردا منيـ   16كمبلك عددىـ    5كاما مبمف في الجدكؿ  14.7) ,٪ ىك  * المعتمدة
 ,فػػػي حػػػمف تصػػػؿ نسػػػبة انتشػػػار ا ػػػطرابات الللػػػؽ مجتمعػػػةطالبػػػات  8 طػػػبلب ك 8

كامػا .  Halgin and Whitbourne,2007, p.178) (٪13.1 ذلػى , عالوياا  
 ةاض الللػػؽ فػػي عمنػػة البحػػث الحػػالي أعلػػى مػػف النسػػبمظيػػر أف نسػػبة أنتشػػار أعػػر 

مػػػػػف مكاجيػػػػػو األحػػػػػداث  ,, ك ػػػػػد معػػػػػكد لؤلسػػػػػباب السػػػػػابلةالمػػػػػذاكرة أعػػػػػبله العالممػػػػػة
 .في بلدنا ال ا طة كأحداث العنؼ المستمرة

  5جدكؿ 
 مك ح نسبة انتشار أعراض الللؽ لدل طلبة جامعة تارمت 

 العمنة
المتكسط 
 االنحراؼ الحلملي

درجة 
 اللطخ

النسبة 
 العدد الم كمة

 16 14.7 55.45 8.87 46.68 الاؿ

 8 15.4 55.58 9.92 44.64 الذاكر

 8 13.3 55.81 35 .7 46 .48 اإلناث

الهدف الث لث: التعرف  مل الفروق بين أفراد العيناق فار مةاتو  أ اراق 
 القمق تبع   لمتغير الجن")ذكور/ إن ث(:

انػػات ذحصػػا مان باسػػتعماؿ االختبػػار التػػا ي كتبعػػان ألىػػداؼ البحػػث, فلػػد عكلجػػت البم -
لعمنتػػػمف مسػػػتللتمف للتعػػػرؼ علػػػى الفػػػركؽ فػػػي مسػػػتكل أعػػػراض الللػػػؽ كفػػػؽ متغمػػػر 

                                                      

   .كاحد معمارم انحراؼ+  الحلملي الكسط  ىي الباحث اعتمدىا التي اللطخ درجة  * 
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ذذ تبػػػػمف أف اللممػػػػة التا مػػػػة .  6الجنس ذاػػػػكرا/ ذنػػػػاث  كامػػػػا مك ػػػػح فػػػػي الجػػػػدكؿ  
  عنػػػد 1.98كىػػػي اابػػػر مػػػف اللممػػػة الجدكلمػػػة البالغػػػة    2.288المحسػػكبة تسػػػاكم  

النتمجة تشمر ذلى كجكد فركؽ  كىذه . 493ص، 1990   مامرز, 105درجة حرمة 
  (Erdem,2007 ,p.754دالػػة ذحصػػا ما كلصػػالح اإلنػػاث كىػػذا متفػػؽ مػػخ دراسػػة 

  اللتػػػاف كجػػػدتا فرك ػػػان دالػػػة بػػػمف الجنسػػػمف كلصػػػالح 63,ص2003كدراسػػػة  البػػػدرم,
نػاث منيػػا ذف ا ػطرابات الللػػؽ تاػكف أاثػػر شػدة بػػمف اإل كىػذا  ػػد معػكد ذلػػى. اإلنػاث

 1: 6اما أف أعراض الللػؽ تػزداد انتشػارا بػمف اإلنػاث بنسػبة  ػد تصػؿ ، بمف الذاكر
 .  Larson and Sylvester,2003,P.255ملارنة بالذاكر في مرحلة المراىلة  

  6جدكؿ 
 مك ح الفركؽ في مستكل أعراض الللؽ تبعان لمتغمر الجنس ذاكر/ ذناث 

 المجمكعة
عدد 
أفراد 
 العمنة

االنحراؼ  طالمتكس
 المعمارم

 النتمجة اللممة التا مة

 الجدكلمة المحسكبة
 9.92 44.64 60 الذاكر دالة

2.288 1.980 
 35 .7 46 .48 49 اإلناث

الهدف الرابع: التعرف  مل الفروق باين أفاراد العيناق فار مةاتو  أ اراق 
 القمق تبع   لمتغير اال تص ص) ممر/ إنة نر(:

لمتغمػر  ة اإلحصػا مة باسػتعماؿ االختبػار التػا ي لعمنتػمف مسػتللتمفتبمف مػف المعالجػ -
 , أف اللممػػػة التا مػػػة 7االختصػػػاص  علمػػػي/ أنسػػػاني  كامػػػا مك ػػػح فػػػي الجػػػدكؿ  

  عنػػػد 1.98كىػػػي اابػػػر مػػػف اللممػػػة الجدكلمػػػة البالغػػػة    3.897المحسػػػكبة تسػػػاكم 
 . 497ص، 1990   مامرز,105درجة حرمة 
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كد فػػركؽ دالػػة ذحصػػا ما كلصػػالح االختصػػاص العلمػػي النتمجػػة تشػػمر ذلػػى كجػػ كىػػذه -
التػػػػي تكصػػػػلت ذلػػػػى أف طلبػػػػة   65,ص2003كىػػػػذا مختلػػػػؼ مػػػػخ دراسػػػػة  البػػػػدرم,

العلمػػي, كىػػذا  ػػد معػػكد ذلػػى أف  االختصػػاص اإلنسػػاني أاثػػر  للػػان مػػف االختصػػاص
االختصاصػػػات العلممػػػة تحتػػػػاج ذلػػػى جيػػػػكد ابمػػػرة مػػػف الطلبػػػػة كالمكاظبػػػة المسػػػػتمرة 

 . ي المختبرات ملارنة باالختصاصات اإلنسانمة  مك خ البحث كأك ات أطكؿ ف
  7جدكؿ 

 مك ح الفركؽ في مستكل أعراض الللؽ تبعان لمتغمر االختصاص

الهااادف ال ااا م": التعااارف  مااال الفاااروق باااين أفاااراد العيناااق فااار مةاااتو  
 أ راق القمق تبع   لمتغير المرحمق الدراةيق)ث نيق/رابعق(: 

كبعػػد اسػػتخداـ االختبػػار التػػا ي لعمنتػػمف مسػػتللتمف للتعػػرؼ علػػى الفػػركؽ فػػي مسػػتكل  -
كامػػػػا مك ػػػػح فػػػػي ، انمػػػػة/ رابعػػػػة أعػػػػراض الللػػػػؽ كفػػػػؽ متغمػػػػر المرحلػػػػة الدراسػػػػمة  ث

كىػػػي اابػػػر مػػػف   3.431تبػػػمف أف اللممػػػة التا مػػػة المحسػػػكبة تسػػػاكم   .8الجػػػدكؿ  
 . 493ص، 1990مامرز,   105  عند درجة حرمة 1.98 اللممة الجدكلمة البالغة 

النتمجػػة تشػػمر ذلػػى كجػػكد فػػركؽ دالػػة ذحصػػا ما كلصػػالح المرحلػػة الرابعػػة كىػػذا  كىػػذه -
التػػي أظيػػرت أف طلبػػة المػػرحلتمف الثالثػػة   66, ص2003,درممػػخ دراسػػة الب متفػػؽ

ك ػػد معػػكد ذلػػؾ ذلػػى أف طلبػػة  .كالرابعػػة ىػػـ أاثػػر  للػػان مػػف المػػرحلتمف األكلػػى كالثانمػػة

 المجمكعة
عدد 
أفراد 
 العمنة

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعمارم

 النتمجة اللممة التا مة

 الجدكلمة المحسكبة
 9.92 44.64 61 ذنساني دالة

3.897 1.980 
 35 .7 46 .48 46 علمي
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المرحلػػة الرابعػػة تتزامػػد علػػميـ المتطلبػػات العلممػػة كالمػػكاد ذات االختصػػاص الػػد مؽ, 
دراسػػمة األاادمممػػة األكلمػػة فػػمف ىػػذه المرحلػػة ىػػي مرحلػػة نيا مػػة فػػي الحمػػاة ال كاػػذلؾ

كمػػخ تك ػػخ شػػبو م اػػد بعػػدـ ، كتيمػػ  الطلبػػة للبحػػث عػػف فػػرص عمػػؿ بعػػد تخػػرجيـ
الحصػػكؿ علػػى فػػرص للعمػػؿ كذلػػؾ لتك ػػؼ التعمػػمف رسػػممان فػػي دكا ػػر الدكلػػة  خػػبلؿ 

 مدة ذجرار البحث  ك الفترة المستلبلمة اللرمبة.
  8جدكؿ 

 غمر المرحلة الدراسمةمك ح الفركؽ في مستكل أعراض الللؽ تبعان لمت

 المجمكعة
عدد 
أفراد 
 العمنة

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعمارم

 النتمجة اللممة التا مة

 الجدكلمة المحسكبة
 9.92 44.64 55 ثانمة دالة

3.431 1.980 
 35 .7 46 .48 52 رابعة
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 االستنتاجاث:
راسػػات فػػي ترامػػا لبحػػث الحػػالي كبعػػد ملارنتيػػا مػػخ نتػػا ت ذحػػدل الدا نتػػا ت أسػػفرت -1

عػػػف ارتفػػػاع مسػػػتكل أعػػػراض الللػػػؽ لػػػدل عمنػػػة ، كمػػخ نسػػػب انتشػػػار الللػػػؽ عالممػػػان 
البحػػػػػث الحػػػػػالي أاثػػػػػر مػػػػػف النسػػػػػب العالممػػػػػة, كىػػػػػذا مشػػػػػمر ذلػػػػػى مػػػػػدل التػػػػػكجس 

شػػػػػمنيـ شػػػػػمف بلمػػػػػة  طاعػػػػػات المجتمػػػػػخ  كالمصػػػػػاعب التػػػػػي ت ػػػػػغط علػػػػػى طلبتنػػػػػا
األحػداث الصػادمة  األخرل,استجابة للظركؼ الحادة كالناجمة عف مدل كاسػخ مػف

كالتي استجابكا ليا بيذا المستكل مف أعػراض ، مخ التك عات السلبمة عف المستلبؿ
 الللؽ.

تكجد فركؽ دالة بػمف الػذاكر كاإلنػاث لصػالح األخمػرة, كاػذلؾ  كاشفت الدراسة أنو -2
تبعػػان لبلختصػػاص أنسػػاني كعلمػػي لصػػالح أألخمػػرة, كاػػذلؾ تبعػػان للمرحلػػة الدراسػػمة 

 . مصاحبو مستكل أاثر ارتفاعا في أعراض الللؽ، لصالح األخمرةثانمة كرابعة 
 التىصياث واملقرتحاث

 التىصياث:
 فر ضوء نت بج البحث يوصر الب حث بم  يأتر:

 استخداـ ملماس  سمة الللؽ  في الكحدات اإلرشادمة التابعة للجامعات العرا مة. -1
 ف أعراض الللؽ.ذعداد برامت ذرشادمة متخصصة للتخفمؼ مف معاناة الطلبة م -2

 املقرتحاث:
ذجػػرار دراسػػة انتشػػارمة تتنػػاكؿ جممػػخ المراحػػؿ الدراسػػمة كاػػذلؾ فػػي بلمػػة الجامعػػات  -1

 العرا مة للتعرؼ على نسبة انتشار أعراض الللؽ.
ذجػػػرار دراسػػػة ملارنػػػو تتنػػػاكؿ أعػػػراض الللػػػؽ لػػػدل طلبػػػة الدراسػػػة المسػػػا مة كطلبػػػة  -2

 ر كعبل تو بمعراض الللؽ.للتعرؼ على دكر متغمر العم الدراسة الصباحمة
 ذجرار بحكث تتناكؿ أعراض الللؽ لدل طلبة الجامعة كعبل تو بالمتغمرات ا تمة: -3
ا ػػطراب الشػػدة  -اإلنجػػاز الدراسػػي د-الصػػحة النفسػػمة. ج-أعػػراض االات ػػاب. ب -أ

اال ػػػػطرابات -ك اإلسػػػػناد االجتمػػػػاعي.- . ق PTSDمػػػػا بعػػػػد الصػػػػدمة النفسػػػػمة  
 الساماكسكماتمة.

 :املصادر
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. النفسػػػػي كاالجتمػػػػاعي كالتربػػػػكم اإلحصػػػػار .1987أبػػػػك النمػػػػؿ, د.محمػػػػكد السػػػػمد   -1
 بمركت: دار الني ة العربمة للطباعة كالنشر.

المرجػػػػخ فػػػػي ملػػػػاممس الشخصػػػػمة: تلنػػػػمف علػػػػى  .2002بػػػػدر محمػػػػد  األنصػػػػارم, -2
 : دار الاتاب الحدمث.المجتمخ الاكمتي

كعبل تو ببعض المتغمرات لدل الللؽ  .2003البدرم, نبمؿ عبد العزمز عبد الارمـ  -3
 جامعة تارمت.، رسالة ماجستمر  مر منشكرة, المة التربمة. طلبة الجامعة

]تعرمػػػػب المعجػػػػـ النفسػػػي الطبي . 2008رمبػػػر, د.نرثػػػر أس ك رمبػػػػر, د. ذممملػػػي   -4
الداتكرعبػػػدالعلي الجسػػػماني كالػػػداتكر عمػػػار الجسػػػماني . بمػػػركت: الػػػدار العربمػػػة 

 . تبات تيامةللعلكـ ناشركف ك جدة: ما
. ]تعرمػػػب الداتكرعبػػػد العنامػػػة بالعلػػػؿ كالػػػنفس .1999ىملػػػز, دمانػػػا كىملز,ركبػػػرت  -5

.  العلي الجسماني .بمركت:الدار العربمة للعلـك

ا ػػػطراب مػػػا بعػػػد ال ػػػغكط الصػػػدممة   .2006,  ػػػحى عػػػادؿ محمػػػكد  العػػػاني -6
ه  مػر رسػالة داتػكرا.لدل طلبة جامعػة بغػداد كعبل تو بالتكافؽ النفسي كاالجتماعي

 جامعة بغداد –التربمة ابف اليمثـ  منشكرة المة
 الاكمػػت :لجنػػة التػػملمؼ 1ط . .  مػػاس الشخصػػمة1993عبػػد الخالؽ,احمػػد محمػػد  -7

المرجػخ فػي  .2002 بػدر محمػد األنصػارم  فاركالتعرمب كالنشر,جامعة الاكمت. 
 .دار الاتاب الحدمث:تلنمف على المجتمخ الاكمتي:ملاممس الشخصمة

. ترجمػػة محمػػد عثمػػاف نجػػاتي :  .الاػػؼ كالعاػػراض كالللؽ1957كند  فركمػػد, سػػمجم -8
 في فمنا . 1926دار الشركؽ ظيرت الطبعة األكلى للاتاب األصلي عاـ

.بغػداد:  2ط .النفس :انفعاالتيا كأمرا يا كعبلجيػا.1983)اماؿ, الداتكر علي   -9
 للطباعة كالنشر التكزمخ. دار كاسط
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 ( مقي "م ةمق القمقم1ممحق)
 دابم    كثيرا   أحي ن  أبدا العب رة ت
     .أشعر بالسركر 1
     .أشعر بالعصبمة كعدـ االستلرار 2
     .بنفسي أشعر أنني ملتنخ 3

4 
أتمنى أف أاكف سعمدا اما مبدك 

 .ا خرمف
    

     .أشعر امنني فاشؿ 5
     .أشعر بالراحة 6
     أنا ىادئ كسااف كمتماسؾ. 7

8 
أشعر أف الصعكبات تترااـ علي 
 بحمث ال استطمخ التغلب علميا.

    

9 
أ لؽ اثمرا جدا على أشمار لمست 

 .ميمة في الكا خ
    

     ا سعمد.أن 10
      عندم  أفاار مزعجة. لدم 11
     تنلصني الثلة بالنفس. 12
     أشعر باألماف. 13
     أتخذ اللرارات بسيكلة. 14
     .أشعر أنني  مر اؼر 15
     .أشعر بالر ا 16
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17 
تمر بخاطرم بعض األفاار  مر 

 .كتزعجني الميمة
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Abstract: 
PURPOSE: The aims of this research are to identify the 

average of anxiety symptoms among students of university ,the 

prevalence rate of anxiety symptoms, and the differences in 

anxiety symptoms according to the sex(males/ females) the 

specialization (scientific/ humanistic) ,the stage (second/fourth). 

PROCEDURES: One hundred and seven- university students in 

Tikrit University, (60) males and (44) females, in 2009-2010 

Academic Year. The researcher adopted Spielberger`s inventory 

"trait anxiety". And indicators of validity and reliability was 

achieved. RESULTS: The results has shown that mean of anxiety 

symptoms was(46.68) and the prevalence rate of anxiety 

was(14.7%), and results of revealed there was a significant 

difference in anxiety symptoms with regard to the sex for female, 

the specialization for scientific, and the stage for fourth . The 

mean of anxiety symptoms and prevalence rate of anxiety in this 

study has shown that it’s a high. CONCLUSION: That higher 

mean and prevalence rate suggest to study anxiety symptoms 

prevalence rates among another Iraqi universities, and prepare a 

therapeutic and consulting programs. 
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 اجملمعات السكنية ألعمىديه وعالقتها باألرض احلضريه
 )حي السالم للعمارات السكنية يف مدينة بغداد كحاله دراسية(

ــد م. م.  ــاس أحمـــــــــــــــ ــر عبـــــــــــــــ                                                             مظهـــــــــــــــ
      ن

ــدور   ــ   الـــــــــــــــ ـــهد الت نـــــــــــــــ                                                   المعـــــــــــــــ

 ن

 املستخلص
الن ذمععي دععادى لمععف  ععدر يععك ، بشعع أ قي ععك دشعع  ذ بهععد ذلت ع  نإن توسع  لمدععد

ونتدجعععذ معععذمي ، لالرض لمزرلعدعععذ يعععك لح ععع  لالهدععع ن ع عععف وتجععع وز لالرض لمهضعععردذ
 تصعععبس نسعععبذ لالسعععتند أ لمسععع نك  بدعععرا د  رنعععذ ببععع رك لالسعععتند ال  لال عععر  مععع رض

لم ثدر دن لمدوأ لمعف ندعط لو لسع و  لالبندعذ لمسع ندذ مذل توج   ، يك لمددن لمهضرده
( طولبع  م سع ن دععن  ض 4 – 3)لمندوددعذ دتنعددا لالسعر لمتعك دتعرلوح لرت  ع ع  دع بدن 

، لم   ذ ولمف لرت  ع   لع ف بد  دتن س  ورددذ ودور  لالرض لمهضردذ ضدن لمدددنذ
، ولسعتند أ هدن سعب هوسع  ند ومد  تتصف بذ  عذا لمندع رل  لمسع ندذ دعن  ث يع   سع ندذ

وت عععون لمدجدنععع   لمسععع ندذ لمتعععك ت  د ععع  يد ععع  ، لمهضعععرده ينععع أ ولرتصععع دى مععع رض
ودععدع   ععذل ، لم ععدد   دععن لالدعع  ن لمدردهععذ ولمده  ععذ مشععروط ودنعع ددر لمسعع ن لمد  عع 

لمبهث درلسذ دددلندذ الهد لمدجدن   لمس ندذ دتنددا لالسر، و ك عب را ععن عدع رل  
 دل  س ندذ ع ف ش أ ش   و ك تدثأ لمبن ء لمندودى لمس نك.س ندذ تت ون دن وه
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 املقذمة -1
بنعع ء لمدجدنعع   لمسعع ندذ لمندوددععذ مععه تعع ثدر يععك لمهععد دععن لمتوسعع  لعتدعع د  إن

لالي ععك م دععدن لمععذى د ععون يدععذ  ثدععرل دععن لمسعع بد   لذل معع  د ععن ويعع  درلسعع   ت طدطدععذ 
دتطعور، لعتددتعه  ثدعر  و ذل لمس ن لمندودى  و نظ   لرتصع دى ولجتدع عك، صهدهذ

وذمعععي مسععرعذ تن دعععذا د  رنععذ ب مبنععع ء ، ووجعععد  يدععذ لمهعععأ مدشعع    لمسعع ن، دععن لمععدوأ
و ذمي م ندد لم بدر دن لموهدل  لمس ندذ لمتك دد ن بن ء ع  لو لنت ج ع  ، لالي ك لمدن رد

دن   أ لتب ع  ذل لمنظ   لمذى دد ن لن د ون ندطد  لدض  عن طرد  لمبن ء لمجع  ز 
معذل البععد لن ، صعن  قو ععن طردع  لمبنع ء لم د  عك لم رسع نك لو لمهددعدى لولمدشعتريولمد

لدعع  ، دععن لمبنعع ء  ععذل لالسعع و  ت ععون  ن مععي سد سععذ ولضععهذ وت د ععذ مدسععت زد   لعتدعع د
و صوصععع  ، ع عععف لمصعععندد لالجتدععع عك ي نععع ي  ثدعععر دعععن لمنععع س د ضععع ون لمسععع ن يدعععذ

لن  ذل لمندط دن لمبن ء د ون ، دن هددث ليرلد لو لمدتزوج (5 -2) لمنول أ لمدت ونذ دن
ولمتصعععددددذ لمدن سعععبذ لمتعععك ، ن جهععع  وج ذبععع  يددععع  لذل طب ععع  يدعععذ لمدنععع ددر لمت طدطدعععذ

تجنعععععععأ دنعععععععذ دجدنععععععع   سععععععع ندذ دت  د عععععععذ لم عععععععدد   ول نشعععععععطذ لمتريد دعععععععذ ولمث  يدعععععععذ 
 ولالجتد عدذ.

هعدل  لمسع ندذ إن لالعتد د ع ف لمبن ء لمس نك لالي ك يك تويدر لمو مشكمة البحث/  -
ونسبذ ع مدذ ، يك ظأ وجود ه جذ س ندذ  بدرا دص هبه  در يك ل رض لمهضردذ

 م ستند أ لمس نك يد  .
إن لمتوجععه إمععف بنعع ء لمدجدنعع    دنط عع  لمبهععث دععن يرضععدذ د  د عع فرضيي ة البحييث/  -

لمسعع ندذ لمندوددععذ جنبعع  لمععف جنعع  بنعع ء لمععدور لمسعع ندذ لمدن ععردا دد ععن قن دسعع   يععك 
  نك ضدن لستند ال  ل رض قمهضرده.بذ لالستند أ لمست  دأ نس

د دف لمبهعث لمعف ت  دعأ نسعبذ لالسعتند أ لمسع نك مع رض لمهضعردذ ىدف البحث/  -
يععك لمدععدن ودن عع  لمدععدن لمنرلردععذ وجن  عع  د  ربععذ لمععف نسعع  لالسععتند أ لمسعع نك يععك 
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لمنععع م  دعععن  ععع أ لالعتدععع د ع عععف ندعععط لمبنععع ء لمندعععودى لمسععع نك وبشععع أ دجدنععع   
 س ندذ دتطورا ودت  د ذ ت طدطد  وتصدددد  و ددد .

سدنتدد لمبهث ع ف لمدن ج لموص ك ولمته د عك لم دعك ولمعذى دعن  منيج  ة البحث/ -
صعععهذ قم رضعععده قو    م دععع  دد عععن لموصعععوأ لمعععف دن مجعععذ دشععع  ذ لمبهعععث ولثبععع  

  ط   .
 أهمية األرض احلضرية يف الجيئه العمرانيه للمذينه  -2

وتدتع ز ،  سعده وه سعده يعك إد  ندعذ تع ددن لمسع ن م سع  نإن مألرض ق دده قس
ي السععععتند أ لمسعععع نك  ععععو لهععععد  ععععذ  ، ل رض لمهضععععردذ ب ون عععع  دتنععععددا لالسععععتند ال 

ودتنعع يس بععدورا دعع  لالسععتند ال  لال ععر  لمصععن عدذ ولمتج ردععذ ول دلردععذ ، لالسععتند ال 
صصععذ م سعع ن ولمتعععك وتنععد رطنععذ ل رض لمهضععردذ لمد  ولمتريد دععذ ولمث  يدععذ.....لم .

توير يد   لمتس د   ل س سدذ ضدن لمهد لمد بوأ, دوطئ لم د  م سرا لمولط ذ لمد أ 
يك لمدجتد  لمهضرى ي ك لمضد ن ب منسبذ م   وذمي م ون ع  ته ع  لالدع ن ولالسعت رلر 

(1)يضعععع  عععععن إعط   عععع  لمشععععنور ب م دبععععذ ولمورعععع ر
لن تععععويدر لالرلضععععك م سععععتند ال   .

نولدأ لمد دذ لمتك م   ت ثدر  بدر ودب شر ع عف هجع  لمط ع  لم نع أ يعك لمس ندذ دن لم
ولن لرت عع ع دنععدأ لمععد أ لو زدعع دا هجعع  لم ععروض لمددنوهععذ رععد التننععك ، سععو  لمسعع ن

ب مضعععرورا لزددععع د هجععع  لمط ععع  لم نععع أ ع عععف لموهعععدل  لمسععع ندذ دعععن دون تعععوير لالرض 
% دععن لم   ععذ 55مععف نهععو ي ععك بنععض لالهدعع ن تصععأ    ععذ لالرض لمسعع ندذ ل، لمسعع ندذ

ول ثععر دععن ذمععي يععك ، لالجد مدععذ م وهععدا لمسعع ندذ يععك لمدنعع ط  ولالهدعع ء لمسعع ندذ لمجددععدا
إن زدعع دا    ععذ لالرض تععنن س بصععورا دب شععرا ع ععف    ععذ  .(2)لمدنعع ط  لمدر زدععذ م دععدن

يتصبس قع ف دعن إد  ندعذ ذوى لمعد أ لمدهعدود يعك  ثدعر دعن لالهدع ن ، لموهدا لمس ندذ
و ععذل ، ى ب عع  لمععف لمبهععث عععن دنعع ط  سعع ندذ ل ععر  تبتنععد عععن در ععز لمدددنععذددعع  دععاد

بععدورا دعععادى لمعععف زدعع دا    عععذ لمن عععأ  دعع  لن لرت ععع ع    عععذ لالرض دععنن س ع عععف لم ث يعععذ 
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بد  دادى إمف لرت  ع لم ث ي   لمسع  ندذ يعك لمدنع ط  لمدر زدعذ بشع أ ، لمس  ندذ م دددنذ
غك لدلرت   وتوجد    بش أ دضدن وض  نظ   . لذن دس مذ لالرض لمس ندذ دنب(3) بدر

إذ دنبغععععك قن د ععععون م سعععع ط   لمدر زدععععذ ، رعععع در ع ععععف تهسععععدن لالسععععت دل  لالدثععععأ م عععع 
ولمده دعععذ دور ينععع أ يعععك تعععويدر لالرلضعععك هتعععف دد عععن تثبدععع  لسعععن ر   ولمه ععع ظ ع عععف 

 لمتولزن بدن لمنرض ولمط  
 أهمية اجملمعبت السكنية العمودية يف استيعبة الكثبفبت -3

 السكبنيه وتقليل اهلذر يف استخذام االرض احلضريه
ولمعذى قصععبس ، لن لمتطعر  م بنعع ء لمندعودى دننععك لمتطعر  لمععف لمسع ن لمندععودى

وتععويدر لمدسعع  ن لم   ععذ م عع  هدععث توج عع  ، ه جععذ د هععذ السععتدن   لمزدعع دل  لمسعع  ندذ
، لمد عت طلمس ندذ عن طرد  لم ط عدن لمن   ولم  ص وهتعف  لمدوأ لمف بن ءلمدجدن  

ددعع  جنععأ لد  ندععذ لمتوجععذ نهععو لالسععتثد ر يععك  ععذل لم طعع ع دد نعع  دعع  درلععع ا لمنععولهك 
تويدر لمس ن  ودن  ، ل نت جدذ م  رد الالجتد عدذ لمتك م   ع رذ دب شرا بتهسدن لم   ء

 ععذل ورععد تعع  لعععدلد  (4)لمد  عع  م دععولطندن دعع  تر دععز نسععبك ع ععف نظعع   لمسعع ن لمندععودى
 -:لمندودى يك درل ز لمده يظ   و  ن  دن بدن ل دليهدن  ج م س  ن 

 زد دا لم ث يذ لالس  ندذ عد  دوجود يك لمس ن لالي ك. -1
شععب    لمددعع   ولمدجعع رى ولم  ربعع ء ولم عع تف )ت  دععأ لم  ععف متن دععذ لم ععدد   لمن دععذ  -2

 بد  دتولي  ولد  ند   لمددن دن لمنولهك لالرتص ددذ ولالجتد عدذ. (ولمطر 
 س ندذ د  دذ م ن   ذ ضدن  طذ زدندذ دهددا. تويدر وهدل  -3
     بد ذ لجتد عدذ د  دذ.  -4
 .(5)ته د  لالست رلر لالجتد عك ولالرتص دى م ن   ذ -5
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  -:اذ ان عمم ة التوسع في السكن العمودي تشمل جوانب عدة منيا
هدععث تسعع   لمدومععذ ولم طعع ع لم عع ص يععك لنشعع ء لموهععدل   -الجوانييب اتصتديياد ة: - ق

 لمس ندذ.
وذمععععي عععععن طردعععع  تععععويدر لمبد ععععذ لالجتد عدععععذ لمد  دععععذ  -:الجوانييييب اتجتماع يييية -  

 بدندشذ لمس  ن بد  دضدن مه لم صوصدذ ولالست  مدذ.
وذمعععي م وصععوأ لمععف ليضعععأ لمتصعع دد  م شععع    -الجوانييب المعمار ييية واتنشييا  ة: - ج

 ا و عذمي درلعع، لمس ندذ يك لمند رل  لمتك ت    طبدنذ لمهد ا لالجتد عدذ م س  ن
عطعع ء لمبنععع ء قشععع  ال جدد عععذ تن عععس ، لمجولنعع  لمبد دعععذ ولمدن  دعععذ م عععذا لمتصععع دد  ول 

وتنطك  صوصدذ ضدن لمدجد  لمن   م أ س  ن لنسج د  د  ، لمتطور لمندرلنك
 .(6)د  و  لمس ن لمجد عك

 استعمبالت االرض احلضرية يف املذن -4
درلنععععك لن د  ععععو  لسععععتند ال  لالرض دطععععرح عنععععد لمتطععععر  لمععععف لمت طععععدط لمن

 -:لمهددث يك ث ثذ لتج      هد لدنف  ك
لمتوزدعع  لم رلحععك لمععوظد ك م دددنععذ دثععأ توزدعع  دسعع ه   لالرلضععك م سعع ن ولمصععن عذ  - ق

 .ولمتج را ولمدن ط  لالدلردذ ولمتريد دذ ولم دد  
 نععع ي دعععن درل ععع  ع عععف جعععز دن لم عععدف دن د تهددعععد لمدنععع ط  لمهضعععردذ، لذ د صعععد  -  

و عك لم  صعذ ب نشعطذ لمندعأ  Employment يعرلدب مجزء لالوأ لنشطذ عدعأ لال
لدععععع  لمجعععععزء لمثععععع نك يد عععععت  ب م عععععدد   لمن دعععععذ لالجتد عدعععععذ ولالرتصععععع ددذ ، لمدوددعععععذ

ولمصعهدذ وحدر ع  و عذمي لسعتغ أ لالرض يععك لموضع  لمهضعرى م ع  بهدعث ت ععد  
 .لنشطذ لاليرلد لمدرتبطدن ب  

هعدود لمجعز دن لمسع ب دن لالتج ا لمث مث در ز ع ف ع رذ لستند ال  لالنشطذ يعك  - ج
، (7)(1لى ع رععذ لمتوزدععع  لم رلحعععك دعع  لنشعععطذ لاليعععرلد و ععدد ت    دععع  يعععك لمشععع أ)
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وهسعععع  ذمععععي دد ععععن تنردععععف لسععععتند ال  ل رض قمهضععععرده ع ععععف إن عععع  لسععععت دل  
لم ضعععع ء لمطبدنععععك سععععولء   نعععع  لالرض موهععععد   ل  دعععع  لدععععذ لضعععع ي   طبدندععععذ لو 

ذ دشععددا وحدر عع  ع ععف لن دععت  ليرلز عع  لصععطن عدذ لمد عع  دععن ح بعع   وبسعع تدن ولبندعع
و نعع ي تنردععف ل ععر د ععوأ لن عع  لمبنععد لمبصععرى م د ععأ لمدنط ععذ  .(8)بصععورا ر نوندععذ

 -:)لم د أ لمندرلنك م دددنذ( ولمذى دت ون دن رسددن
دتهعععدد دعععن  ععع أ د ت عععف لنعععولع لالنشعععطذ لمبشعععردذ و عععك تشعععغأ يضععع ءل  دعععن / األول

   ل نسع ن م هصعوأ ع عف دسععت زد   لالرض لمهضعردذ   منشع ط   لمتعك دد رسعع
 .لمهد ا لمدوددذ

دتهععدد ب م ععدد   لمد ددععذ ولمتهسععدن   لمد ت  ععذ  رض لمدنط ععذ لمهضععردذ  ععك / الثيياني
وتنعععرف لسععععتند ال  ل رض . ت عععون د  دعععذ مد ت ععععف لندععع ط لالنشعععطذ لمبشععععردذ

 قمهضععرده ع ععف إن عع  لمتوزدنعع   لمد  ندععذ موظعع  ف لمدددنععذ لمدتنععددا لمتععك تشععتدأ
 .(9)ع ف لموظ  ف لمس ندذ ولمصن عدذ ولمتج ردذ ولم دددذ ولمتريد دذ وحدر  

 في التخط ط العمراني الحد ث األرض ألحضر و( مفيوم استعماتت 3الشكل )

, 3993 ،"، جامعية اتسيكندر ةتخط ط المدن والقير "، ح در، فاروق عباس)المددر: الباحث عن 
 (333ص
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هضععردذ دععن لمد عع  د  لمولسععنذ ولمدن ععدا وم ععن إن د  ععو  لسععتند ال  لالرض لم
دد عععععن لن ن  دعععععذ ععععععن طردععععع  لمن رععععع   لمدتب دمعععععذ ولمدت  ع عععععذ بعععععدن لالنسععععع ن ولالرض 

ولن  ععذ  لالسععتند ال  تدثععأ لمتغدععر لمدسععتدر يععك ع رععذ لالنسعع ن بعع  رض ، لمهضععردذ
رور بدععع إذ دعععزدلد لعتدععع د لالنسععع ن ع عععف ل رض، ولدجعع د ه معععذ دعععن لمتعععولزن يددععع  بدن دعع 

 ن ل رض  ععععك لمبنععععد لمد عععع نك لمععععذى دسععععت ر ع د عععع   ،لمععععزدن بسععععب  لمندععععو لمسعععع  نك
 .(10)ودستغأ ثرولت   ودولرد   مسد لهتد ج تذ وته د  ري  دتذ لمتك دردك لموصوأ لمد  

دعععن  ععععأ د ت ععععد  يعععع ن لسععععتند ال  ل رض قمهضعععرده د  ععععو  دط عععع  ع ععععف  ععععأ 
ثععأ لبندععذ رطعع ع لمسعع ن لو  ععدد   د دشععغ ذ لم د ععأ لمندرلنععك دععن د عع ن ع ععف لالرض د

لمطر  ولالبندذ لمه وددذ وحدر ذمي لى لن   تش أ دنظودذ دترلبطذ لالجزلء ولموهعدل  
 .تشغأ رطنذ دن لالرض لمهضردذ مت بدذ ه ج   لالنس ن لمد ددذ ولمدننودذ

 الطلت على املنطقه احلضريه واحليز املكبني للمنطقه السكنيه -5
نعع م  دععن تزلدععد عععدد سعع  ن   بشعع أ حدععر طبدنععك ال تنعع نك لمدععدن لم بدععرا يععك لم

دنسج  وبع رك لمدعدن لال عر  ضعدن لمب عد لمولهعد ,وتدثعأ  عذ  لمدشع  ذ لهعد لمدنضع   
هدعث دتزلدععد لمط ع  ع ععف لمدسعع  ن و عذل دننععك زدعع دا  لمر دسعدذ يععك لمب عدلن لمن ددععذ لدضعع 
لم جععرا دععن  ودنععز  لمسععب  لمر دسععك م ععذ  لمزدعع دا لمععف. لمط عع  ع ععف لالرض لمهضععرده

لمردف لمف لمددن دن ج ذ ولمف تهسدن لمدستو  لمصهك ولن   ض دندأ لمويد   د  
 -لرت  ع دندأ لموالدل  دن ج ذ ل ر  ودن ل   لسب   لم جرا لمف لمددن:

 لالرت  ع لمنسبك مدستود   لالجور يك لمددن. 

 رلدج تععوير يععرص لمندععأ وتزلدععد لمط عع  ع ععف لم ععو  لمن د ععذ يععك لمدععدن   نن عع س مبعع
 .لمتنددذ ولمتطودر لمندرلنك

  توير لم دد     رص لمتن د  يك لمدن  د لمن د  ولمج دن   ,وتوير لمرع دذ لمصهدذ
 .دتدث ذ ب مدستش د   ولمند دل  لمصهدذ
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  لمدر زدذ لمشدددالمدددزا م ددن لمنربدذ ولمتك تتدثأ بتر ز لالسول  ولمبض    ولمتج را
 .دلال  لمه وددذ يد  ووس  أ لمتريده ولموزلرل  ولال

 (11)لمدظ  ر لمهض ردذ ولالجتد عدذ لمتك دتددز ب   ل أ لمددن ولالرد ف. 
لن لمدنط ذ لمس ندذ تدثأ لمهدز لمد ع نك لالس سعك دعن لمنظع   لمهضعرى هدعث 
لن عع  تهتععأ لمجععزء لال بععر دععن دسعع هذ لمدددنععذ و ععك تنتبععر لمجععزء لمر دسععك دععن لمدنط ععذ 

سعع ندذ لمد عع ن لمععذى دنععدش يدععذ لمنعع س و ععك تت ععون دععن ود صععد ب مدنط ععذ لم، لمهضععردذ
لمععدور لمسعع ندذ ولمهععدل  ، ولسععتند ال  ل ععر    مدتعع جر لمده دععذ ولمدععدلرس ولم ضعع ءل  
لمده دذ لمد توهذ، ولمصن ع   لم دددذ لمبسدطذ.إن لمدسع ه   لمد صصعذ م سعتند أ 

تععك لجردعع  يععك لمسعع نك ت ت ععف دععن دددنععذ لمععف ل ععر  ورععد دمعع  لمنددععد دععن لمدرلسعع   لم
 45 – 35 ععذل لمدجعع أ بعع ن لالسععتند أ لمسعع نك دشععغأ دسعع هذ دتععرلوح دنععدم   دعع بدن )

. ولن  عععذا لمنسعععبذ ترت ععع  يعععك لح ععع  لمدعععدن لمنربدعععذ نتدجعععذ (12)دعععن دسععع هذ لمدددنعععذ (%
. ونععر  (13)%(5554م دتععدلد لالي ععك م ععذل لالسععتند أ لذ ب غعع   ععذا لمنسععبذ يععك بغععدلد )

ك دور د عع  يععك ت  ععدص دسعع هذ لالسععتند أ لمسعع نك وب متعع مك لن م بنعع ء لمندععودى لمسعع ن
لمتويدر يك لالرض لمهضردذ لمتك تنتبر ذل  ل ددعذ ونعدرا ودهدوددعذ ونظعرل مدهدوددعذ 
لالرض لمهضععردذ يععك دددنععذ بغععدلد ي ععد صععدر  تن ددعع   دععن لد نععذ بغععدلد تسععدس ببنعع ء 

  لمدنعع خ لمهعع ر نهتعع ج طعع ب  ث مععث م ععدور لمسعع ندذ لمه مدععذ ولمدسععت ب ده، ويععك دععدنن  ذل
لمف لمدس ه   لم ضرلء، ولمدن ط  لمتريد دذ ولمدس بس لمتك دد ن لن تتوير دن   أ 
لتبعع ع ندععط لمبنعع ء لمندععودى ددعع  د  ععف دععن دن نعع ا لمسعع  ن وجنععأ لمدددنععذ بد ععذ ته عع  

، ودنععد لالسععتند أ لمسعع نك دظ ععرل عدرلندعع  د دعع  ودددععزل مشعع أ لمدددنععذ، لمرلهععذ م نسعع ن
دععاثرل يعك تر دب عع   دع  لنععذ دنععد جعزءل لس سععد  دعن لجععزلء لمنسعدج لمهضععرى و ععك  وعع د 

قدع  . لمبد ذ لمندرلندذ ولالجتد عدذ لمتك دندو يد   لالنس ن وددع رس يد ع  لح ع  نشع ط تذ
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لالسععععتند ال  لال ععععر  ولمتععععك سععععوف نشععععدر لمد عععع  ي ععععط  سععععت د أ دوضععععوع تصععععندف 
 -:لستند ال  لالرض لمهضردذ م دددنذ ي ك

 .تند ال  ل رض لمتج ردذلس -
 .لستند ال  لالرض لمصن عدذ -

 .لستند ال  لالرض لمتريد دذ ولمدن ط  لم ضرلء -

 .لستند ال  لالرض لم دددذ ولمدجتدندذ -

 .لستند ال  ل رض لمس ندذ -

إن لالرض ت ضععععععع   سعععععععتند ال  لالنسععععععع ن لمدتنعععععععددا ودعععععععن وج عععععععذ لمنظعععععععر 
 Landuse  لسعتند أ لالرض لالرتصع ددذ يع ن لسعتند أ لالرض دنعتج د دسعدف بسعو 

Market ، ودنظر لمف لالرض يك  ذل لمسو  ع ف لن   س نذ دت جر ب   وت ض  لمعف
 ن مععععي صععععرلع ع ععععف لشععععدا بععععدن لالندعععع ط لمد ت  ععععذ دععععن و ، (14)رععععو  لمنععععرض ولمط عععع 

لالسععتند ال  لموظد دععذ ع ععف شعععغأ لمد عع ن يععك لمدددنععذ ب  دجععع ر لو ب مد  دععذ و ععذل دععع  
 ذل لمصعرلع ع عف لمد ع ن دهصعأ ع دعه ، Bid rentا ل دج ردذ دوضهذ ندوذج لمدزلدد

 (2دن ددي  لع ف ثدن مدهصأ ع ف ه  لالنت  ع لو لالنت  أ لو لالستند أ ولمش أ)
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 (  وضح أىم ة اترض الحضر و في المد نو3الشكل)

 Garner,1968,p3) (40باتعتماد عمى  الباحث :المددر

وت رد دعع   ععو وجععود ت ععي لالهدعع ء لم دددععذ إن دعع دري  دععن رددععذ لمدر ععز دند ردعع  
وع دعه  .(15)وتنعد جعزء دعن لمتعرلث لمدندع رى لمدددعز م ع ، ولمتك تدثأ ت رد  لمدددنعذ، يدذ

 .يدن ل  دده لمتوجه لمف لمبن ء يك دنط ذ لمدر ز بسب  ندرا ل رض لمهضرده يده
 مليه اهلذر يف االرض احلضريه ثبملذن العراقية ومقبرنة رلك مع املذن العب -3

لن نسبذ لالسعتند أ لمسع نك لى لمدسع هذ لمدسعتغ ذ م حعرلض لمسع ندذ ت ت عف 
 .Edward F.R. Hearle & John H)دعن دددنعذ لمعف ل عر  ورعد رعدر    ع  دعن 

Niedercorn)  دععن 39وبهععدود ، % دععن دجدععوع دسعع هذ لمدددنععذ لم  دععذ35بنهععو %
و نععععع ي درلسعععععذ رععععع   ب ععععع   ،(16)لمدسععععع هذ لمدندعععععورا دن ععععع  يعععععك لمدعععععدن لالدرد دعععععذ لم بدعععععرا

دددنعععذ لدرد دعععذ توصعععأ يد ععع  لن لموظد عععذ لمسععع ندذ تهتعععأ هعععولمك  35)بععع رث دددو( منهعععو 
% دن دس هذ 43ويك درلسذ ل ر  وجد لن   تصأ لمف ، % دن لمدس هذ لمدندورا45

 

/ التجارة/ مركز المد نة
 المجمعات السكن ة

اطراف المد نة/ السكن 
 )المناطق المخددة لمسكن(

 انخفاض الق مة
 باتبتعاد عن المركز

 ارتفاع الق مة
 باتجاه المركز

 محاور التوسع لممد نة
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ويعك ، لمدنط ذ لمدندورا يك لمددن لمبردط ندعذ لمتعك تزدعد ن وسع   ععن عشعرا لالف نسعدذ
 .(17)%42ود دددنذ مندن بهد

% 65ويععك لمدععدن لمنرلردععذ يعع ن نسععبذ لالسععتند أ لمسعع نك ترت عع  لمععف ل ثععر دععن 
% عع   62 .7دن لمدس هذ لمدندورا يك لمددن لم بدرا لمهج  ي د ب غع  يعك بغعدلد لمعف 

1979% منعع   62، قدعع  يععك دددنععذ لمدوصععأ يوصعع   لمنسععبذ لمععف نهععو 1977
إن  .(18)

 لمتوس  ل ي ك يك لمس ن. لمسب  يك زد دا  ذ  قمنسبه دنود إمف
لمدجدنع   لمسع نده )د  رنه د  دددنه تنتدد ع ف لمبن ء لمندودى لمسع نك  ويك

لمندوددعععه(  عععك دددنعععذ لمن شعععر دعععن ردضععع ن يعععك جد وردعععذ دصعععر لمنربدعععه، ودبعععدن منععع  
( لم ععر  يععك نسععبذ لالسععتند أ لمسعع نك ولمععذى د ععون  ععدرل  بدععرل معع رض 1لمجععدوأ ررعع  )

%( ويعك دددنعذ 65دددنعذ بغعدلد نسعبذ لالسعتند أ لمسع نك بهعدود )لمهضرده، يدث  يك 
%( و ذل ير   بدر دزدد عن لمضنف مذل البد لن ت ون 28لمن شر دن ردض ن ت ردب  )

 ن مي درلجنه ولع دا نظعر دعن ربعأ قصعه   لمشع ن م هعد دعن لم عدر لمدسعتدر مع رض 
( دوضس د طط  مدددنذ لمن شر دن ردضع ن 3ولمش أ )  لمهضرده ولمتك تدت ز ب مند ر 
 يك جد وردذ دصر لمنربده.
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 (3جدول )
 النسب الم و ة لألنشطة في الب  ة العمران ة لمد نة العاشر من رمضان في مدر

 النسبة % نوع اتستعمال ت

 3383 اتستعمال السكني  .3

 33 اتستعمال الدناعي  .3

 33 طرق وفراغات  .1

 3383 قمتنزىات وحدا   .3

 383 تجاري  .3

 3 س احي  .3

 3 خدمات  .3

 %300 المجموع

 http://www.tortp.gov.eg/arabic/site.htm ؛: عمل الباحث اعتمادا عمى الموصعالمددر
 شععر نسععبتك لالسععتند أ لمسعع نك يععك لمدععدن لمنرلردععه ودددنععذ لمن لن لمد  رنعذ بععدن

تبععدن دععد  لم ععدر يععك دسعع هذ لالرض لمهضععردذ يععك  دععن ردضعع ن  دثعع أ مدددنععه عربدععه
ددنن  بسب  لمتوس  لالي ك لمذى  و لالع  لالح   يك ددنن  لمنرلردذ مذل دنبغك لمتورف 
عنععععد  ععععذا لمه مععععذ ووضعععع  لمه ععععوأ ولمد ترهعععع   م عععع  دععععن ربععععأ لمد تصععععدن بعععع مت طدط 

 .لالرض لمهضردذ ولمتصدد  لمتك تادى لمف عد  لم در يك
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 مخطط مد نة العاشر من رمضان في جميور ة مدر العرب و( 1الشكل)

 (http://www.tortp.gov.eg/arabic/site.htmالموصع الدولي ) :المددر
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 االمتذاد االفقي للمذن العراقية وعالقة رلك ثبالرض احلضريه  -7
لن لمتوسععع  لالي عععك م دعععدن لمنرلردعععذ رعععد د عععون ذو سعععدذ ولهعععدا وم عععن دبعععرز ذمعععي 
بشعع أ  بدععر يععك دددنععذ بغععدلد مععذل سععنتطر  لمععف دوضععوع لمتوسعع  لالي ععك مدددنععذ بغععدلد 

ولمععذى لزدلد وب ععو ذروتععذ يععك بدلدععذ لمسععتدن    1956هدععث لن توسعع  دددنععذ بغععدلد ععع   
لمتوسعع  هتعف ب غعع  دسعع هذ بغععدلد . ولسععتدر  ععذل (19) ع ن توسععن  يوضععود  حدععر دعدروس

955   2. 
لن لمتوس  لالي ك  و لدض  لنن  سع  سع بد  م سعرلف يعك توزدع  لم طع  لمسع ندذ 

 1555ولهد نعع  لمععف ، 2  655 – 455ذل  لمدسعع ه   لمولسععنذ لمتععك ترلوهعع  دعع  بععدن 
هدعث ، لو ل ثر. لن  ذل لد  لمف ر ذ لالسعت  دا دعن لمدسع ه   م رلضعك لمهضعردذ 2 

  ث يذ لمدس  ن و  ن لمتوس  ع ف هس   لم ثدر دن لرلضك لمبس تدن لم صبذ.ر   
ودن لآلث ر لمسد ذ م ذل لمتوس   و عد  لستط عذ لمب ددذ دن لدص أ لم دد   
ولمدرليععع  لمن دعععذ لمعععف لمسععع  ن، ثععع  لن  عععذل لالدتعععدلد لالي عععك د  ععع  دت عععع  ودشععع    

يك لمن س لمبشردذ متش بذ لمدن ظر،  ه د دذ  دش    لمدرور دث ،  د  لنذ دبنث د  
وت عععرلر ل ندععع ط لمهجردعععذ لمتعععك ت ععع  رب معععذ لمبصعععر، ود  عععدن  لدضععع  ن ععع ط لمدالمعععذ  ندععع را 
شعع د ذ لو دبنعععف دتددعععز يعععك  عععذل لمدهعععدط لمدتشععع به  بغعععدلد. لن دنعععدأ لمندعععو لمسععع  نك 

%سععنود  و ععذل داشععر ع ععف  3.1 ععو  1978وهتععف ععع    1965لمععذى سععجأ دنععذ ععع   
، (20) دا يعععك لمندعععو لمسععع  نك  نتدجعععذ متهسعععن لالوضععع ع لمصعععهدذ ولالجتد عدعععذوجعععود زدععع

وبند إن عرين  لالثر لمس بك م توس  لالي عك البعد لن ت عون منع  ور عذ وه عوأ م عذا لمه معذ 
ولن د عون لمتوجعذ لآلن لمعف ، لمتك لصبه  دش  ذ ولوأ دن دتصد  معذمي لمد ططعون

ولدجعععع د لمدسعععع ه   لمدن سععععبذ  نشعععع ء  لمتوسعععع  لمبععععددأ و ععععو لمتوسعععع  لمندععععودى لمسعععع نك
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لمدجدنععع   لمسععع ندذ لمندوددعععذ لمدت  د عععذ و نععع  نا عععد ع عععف لن ت عععون دت  د عععذ لم عععدد   
ولم ض ءل  ولم دد   لمتريد دعذ وب  رت  عع   لمدن سعبذ لرتصع دد  ولجتد عدع  ول سعت  دا 

 دن تج ر  لمدوأ لمنربدذ ول جنبدذ ب ذل لمدج أ.

 اجلبنت التطجيقي
تنزدعععز لمج نععع  لمنظعععرى م بهعععث البعععد لن دسعععتندن لمب هعععث ب مدرلسعععذ  دعععن لجعععأ

وبد  لن لمنسدج لمهضرى مدددنذ بغدلد دهتوى ع ف لندع ط د ت  عذ دعن لمبنع ء ، لمدددلندذ
ومغعععرض لجععرلء لمد  رنعععذ بععدن ندطعععك لمبنعع ء لمندعععودى ولمبنععع ء ، لمندععودى ولمبنععع ء لالي ععك

ي عد تع  ل تدع ر دنط عذ يعك ج نع  ، مغرض دنريذ ع رذ ذمي بع الرض لمهضعرده لالي ك
لمبدع ع لمسع ندذ يعك   ودجدع  لمندع رل، هك لمدثنف)و ك تشدأ ، بغدلد دن دددنذ م رخل

( هدععث لن  ععذا لمدنط ععذ تهتععوى ع ععف ندطععك لمبنعع ء ردععد لمبهععث لى لمبنعع ء )هععك لمسعع  
 عك لمد طعط لم ضع  ك لالي لم ض  ده لمت مده تبعدن ذمعي لمصور و ، لمندودى ولمبن ء لالي ك

 .مهك لمس  
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 ( دوره فضا  و لمجمع السالم السكني3شكل )

 (Googole earth)الباحث اعتمادا عمى  :المددر
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 حي السالم/ جممع العمبرات السكنية
رععد صععد  بععندط لمبنعع ء لمندععودى  هععك لمسعع   لن دجدعع  لمندعع رل  لمسعع ندذ يععك

لربنعععذ ذل   و عععو دت عععون دعععن عدععع رل  ذل  ث ثعععذ طولبععع  ول عععر (لالسععع  ن لمندعععودى)
 .ج ن  لم رخبغدلد وضدن  لمغربك دن لمجنو  ود    ذل لمدجد  لمس نك يك،طولب 

 ( خارطة محافظة بغداد3شكل )
 تب ن مناطق مد نة بغداد ومنطقة الدراسة التي تتمثل بمجمع السالم لمعمارات السكن و

 3001محافظة بغداد ضمن الحدود اتدار ة حسب الناح ة لسنة 
 د اتدار ة بالنسبة لممحافظات التي تحاددىاوتب ن الحدو 
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   املسبحة والسكبن وعذد الوحذات السكني يف اجملمع -1
ل  لمسع ندذ ولمدسع هذ ( يك لدن ا دبعدن ععدد لمسع  ن وععدد لموهعد2لن لمجدوأ )

 .م دجد 
 (3)جدول 

 السالمحي  لسكن ة في مجمع العمارات السكن ة/المساحة والسكان وعدد الوحدات ا
 ىكتار13 المجمع السكن ةمساحة  ت
 (ش  )وهدا س ندذ  2554 عدد لموهدل  لمس ندذ  .3
 نسدذ 15525 عدد لمس  ن يك لمدجد   .3
   ت ر/ وهدا س ندذ 52 لم ث يذ لمس ندذ لالجد مدذ  .1
   ت ر /ش ص 276 لم ث يذ لمس  ندذ  .3

التديام م  دا يرة، المددر: اعداد الباحيث باتعتمياد عميى ب انيات الم سسية العامية لالسيكان
 .9ص 3933، بغداددراسو غ ر منشوره , ، والدراسات

 السالم/عمبرات سكنيه استعمبالت األرض يف جممع -2
ت  توزد  لالسعتند ال  لمد ت  عذ دعن سع ندذ وتج ردعذ ولجتد عدعذ ودسع ه   م د 

 .دبدن ذمي( 3ولمجدوأ ) ،د توهذ و ضرلء
 السكني لممجمع ضتوز ع استعماتت اتر  (1دول )ج

 النسبة الم و ة % ىكتار/ المساحة تستعمالنوع ا
 2251 854 لالبندذ لمس ندذ
 18571 7511 لبندذ لمددلرس
 5584 5532 لالسول  لمده دذ

 7586 2599 لمطر 
 8542 352 دولرف لمسد رل 

 42555 15598 لمدن ط  لم ضرلء ولمدد شك
 %155 38 دس هذ لم  دذلم

 3933،بغييداد,ر منشييورهدراسييو غ يي ا رة التدييم م والدراسييات،الم سسيية العاميية لالسييكان،د:المدييدر
 .30ص
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 لمنطقة الدراسو اترض استعماتت توز ع نسب( 6) شكل

%( 2251( نستنتج قن لالستند أ لمس نك  و)6( ولمش أ )3دن لمجدوأ رر  )
 38دععن دجدععوع دسعع هذ ل رض قمهضععرده قمد صصععه م ععذل لمدجدعع  لمسعع نك ولمب مغععه 

سععبه تنتبعر دتد شععدذ دعع  لمنسع  يععك لمدععدن لمن مددعه لمهددثععه لمتععك ت ععت    تع ر، و ععذ  لمن
ب مده يظه ع ف لالرض لمهضرده وعد  لم در يد   يعك هعدن درع دنع   ع أ لمبهعث قن 
نسبذ لالستند أ لمس نك يك لمددن لمتك تنتدد لمبن ء لالي ك لمولس  رد تصأ يد   نس  

ودن  ن  تبرز ع رذ لالرض لمهضرده  %( ت ردب  قو ق ثر65لالستند أ لمس نك لمف )
ب مدجدنععععع   لمسععععع نده لمندوددعععععه ودور  عععععذ  لمدجدنععععع   يعععععك لمده يظعععععه ع عععععف لالرض 
لمهضرده وعد  لم در يد   و  ن  لمنسبه لال بر م دن ط  لم ضرلء ونهن ننرف ق ددذ 
لمدسعععع ه   لم ضععععرلء يععععك لمدععععدن مدعععع  م عععع  دععععن تعععع ثدر لدجعععع بك ع ععععف لمج نعععع  لمصععععهك 

 ولمن سك.

نسب توزيع  استعماالت االرض

0.84

42.05

8.42 7.86

18.71

22.1

1

2

3

4

5

6
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 :ستنتبابتاال
 -:ف ما  مي أىم اتستنتاجات التي تودل إل يا البحث

إن لالستند أ لمس نك دستهوذ ع ف ل بر نسبذ دعن لسعتند ال  ل رض لمهضعردذ  -1
 ي عك  دع   عو إى يك لمددن ذل  لمتوس  ل (لمدور لمدن ردا)يك ندط لمبن ء ل ي ك 

 .ندراب م، ولن ل رض لمهضردذ دل د  تدت ز ه أ لمددن لمنرلردذ
ده ععع  نسعععبذ لرعععأ يعععك لالسعععتند أ لمسععع نك  ه لمندوددعععهمسععع ندبنععع ء لمدجدنععع   ل إن -2

ودنتدععد ، رععد تصععأ لمععف لمنصععف د  رنععذ ب مبنعع ء ل ي ععك لمسعع نك لمهضععرده مععألرض
ت طععععدط لمذمععععي ع ععععف عععععدد لمطولبعععع  لمتععععك تتعععع مف دن عععع  لمندعععع رل  لمسعععع ندذ وع ععععف 

 .ولمدجدن   لمس نده ت ي لمند رل متصدد  لمو 
نسعععبذ لالسعععتند أ لمسععع نك معععألرض قمهضعععرده  وسععع  ل ي عععك م دعععدن دزدعععد دعععنإن لمت -3

 ولمذى د ون ع ف هس   لمنس  م ستند ال  لال ر .
لمدجدن   لمس ندذ لمندوددذ وع ف نطع    لتبن  لس و  بن ء إن لح   دوأ لمن م  -4

 .ولس  وذمي مدددزل   ذل لمندط يك سرعذ ت بدذ لمه جذ لمس ندذ
إلسععرلف يععك توزدعع  لم طعع  لمسعع ندذ ذل  لمدسعع ه   نتدهععه م  ععو ن لمتوسعع  لالي ععكإ -5

هدععث ،  ععذل قد  إمععف ر ععذ لالسععت  دا دععن لمدسعع ه   مألرلضععك لمهضععردذو  ،لمولسععنذ
 زرلعدعععهرلضعععك قمل ر ععع   ث يعععذ لمدسععع  ن و ععع ن لمتوسععع  ع عععف هسععع   لم ثدعععر دعععن 

 لم صبذ.
دل  لمسعععع ن يععععك لمدجدنعععع   لمسعععع ندذ لمندوددععععذ ق ثععععر رععععدرا ع ععععف لسععععتدن   لمزدعععع  -6

 .لمس  ندذ د  زد دا لم ث يه لمس نده ولالس  نده يك لالرض لمهضردذ
لن دتط بععع   لمسععع ن لمندعععودى تتدثعععأ ب مدسعععت زد   لم دددعععذ ولمتربودعععذ ولمصعععهدذ  -7

يننععد تن دعععذ لمدجدنعع   لمسعع ندذ لمندوددععذ دجعع  قن تن عععذ  مععذل .ولمتج ردععذ ولمتريد دععذ
دنعع   سعع ن  ال  عع  ودردهعع  دن عع    يععذ لمدتط بعع    ععك دصععبس لمسعع ن يععك  ععذ  لمدج

 وده      دليه.
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 التوصيبت
  -:ف ما  مي اىم التود ات التي خرج بيا البحث

ضرورا لال تد   ولمتر دز ع ف لمصن ع   ل نشع  دذ بد ت عف قنولع ع  وصعوال لمعف  -1
لال ت عع ء لمععذلتك الن د رجعع    ععذ  لمصععن عذ  ععك لمدعع دا ل ومدععذ  نتعع ج لموهععدل  

 .لمس ندذ
   تصددددذ وت طدطدذ مدجدن   س ندذ ع ف دستو  لمدومذ تشع ري إجرلء دس ب  -2

يد عععع  لمج دنعععع   ذل  لمن رععععذ ولمد  تعععع  لالستشعععع ردذ دععععن دل ععععأ لمنععععرل  و  رجععععذ 
مغرض لموصوأ لمف ند ذج د ت  عذ م عذا لمدجدنع   تن سع  لمولرع  لمده عك لمبد عك 

 .ولالجتد عك
دلد وب دععععععذ درل ععععععز ل تدععععع ر قدعععععع  ن دن سععععععبذ  ر دععععععذ لمدجدنعععععع   لمسعععععع ندذ يععععععك بغعععععع -3

 .د  درلع ا لن ت ون   د ذ لم دد  ت ون ذل  طبدنذ جد مدذ ، لمده يظ  
ت  دأ لمشر    لمت بنذ موزلرا ل س  ن ولمتنددر دثأ شر ذ لم  و وحدر ع  وتوجد  ع   -4

، نهعععو بنععع ء لمدجدنععع   لمسععع ندذ لمندوددعععذ و  ععع  دن يسعععذ بدن ععع  يعععك  عععذل لالتجععع  
عط ء دور ل بر م  ط   .دن لجأ لمدس  دذ يك بن ء لموهدل  لمس ندذ لم  ص عول 

ت  دأ دن دأ لمبن ء لمدصن  لمج  ز وبن ء لمدزدد دن   م دسع  دذ يعك عد دعذ إنتع ج  -5
لموهععدل  لمسعع ندذ مدعع  تتددععز بععذ  ععذ  لمطرد ععذ دععن سععرعذ يععك لمتن دععذ و  ععض يععك 

 . صوص  لمدتن  ذ ب الن  ءل  لم  رجدذ، لم  ف
( 4 -3)سعع ندذ دتنععددا لمطولبعع  ذل  لرت عع ع دعع بدن لمتوجععه نهععو لعتدعع د ل بندععذ لم -6

 .طولب  دن لجأ لمدس  دذ لم ن مذ يك دولج ذ لمه ج   لمس ندذ لمدترل دذ
لال تدعع   بععدور لم طعع ع لم عع ص م دشعع ر ذ ب السععتثد ر يععك رطعع ع لمسعع ن  صوصعع   -7

ولمندععأ ع ععف تسعع دأ ل جععرلءل  ، بنععد لن تعع  إصععدلر رعع نون م سععتثد ر يععك لمنععرل 
ر دذ نظ  لمشرل ذ بدن لم ط ع لمن   ولم ط ع لم  ص، لمدج أيك  ذل   .ول 
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لالطعع ع ع عععف لمتجععع ر  مععبنض لمعععدوأ يعععك دجععع أ رطعع ع لمسععع ن ولالسعععت  دا دن ععع   -8
 متطودر ولر  رط ع ل س  ن.

 إعط ء ل ومودذ مدش رد  لمدجدن   لمس ندذ يك لمتس د   لمدصريدذ ولالع  ءل  -9
د مغعرض ترحدع  لمدسعتثدردن م توجعه إمعف  عذل لمضردبدذ وتس دأ دن د   لالستدرل

 .لمدج أ
تن دذ لمدجدن   لمس ندذ لمندوددذ دنبغك لن تن ذ دن     يعذ لمدتط بع    عك  عند -15

 دصبس لمس ن يك  ذ  لمدجدن   س ن  ال    ودرده  وده      دليه.
لن دوضوع ت صدص وت د ذ لالرض لمس ندذ بش أ ع   دنبغك لدلرتذ وتوجد عذ  -11

 .ه ودذ لمدر زده ولمه ود   لمده دهدن ربأ لم
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Abstract 
Horizontal expansion of a city in it self considered as a 

problem, because that’s lead to waste of the urban land and go 

too far to the agricultural areas, as a result for that the percentage 
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of land used for population settling purposes will be more than 

any other usage of land in the city. Due to that many countries 

start using the vertical (multi-stories) constructions (3 - 4) stories, 

because of the efficient characteristics of these buildings and 

suitable residential densities. Such group of complexes would be 

a comfortable place to live with achieving the best standards and 

conditions of housing. The constructions of such edifices reflect 

a well civilian and urban phenomena development and it’s 

proudness for the owners and residential people. This research is 

supported by a field (case study) of certain housing (multi-

stories) complex which is a building consists of housing units 

organized in stories that represent the vertical construction. 
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I.1. ABSTRACT  
Though the American Dream has been frequently studied, 

the decline of the American dream in the works of Scott 

Fitzgerald has never been explored in depth. This paper, 

therefore, is an in-depth study of Scott Fitzgerald’s The Great 

Gatsby (1925). It tries to explore Fitzgerald’s attitude to the 

American Dream and his reflections on, and disapproval of the 

American dream and it seeks to show the reflection, and the 

decline of this dream in Fitzgerald’s novel The Great Gatsby 

Through a critical analysis the paper reveals Fitzgerald's 

disbelief in, and disapproval of, the American Dream. Most of 

his novels depict the individual decline reflected in the moral 

decline of a society which has achieved superficial success, but 

has lost the commitment and purpose necessary to achieve a 

genuine American dream. 

I.ii.  PLOT SUMMARY OF THE GREAT GATSBY 
There is no doubt that The Great Gatsby is Fitzgerald’s 

most popular work due to its complexity yet ability to entertain. 

The novel is Fitzgerald's most complicated and sophisticated 

piece of writing and clearly offers readers the climax to the 

erosion of the American dream as seen through the eyes of 

Fitzgerald. He "draws a number of antithetical relations between 

the idealism and visionary self-aspirations of the mythic 

American West and the sham and  vulgar materialism of the 
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civilized present symbolically signified by the modern wasteland 

of the urban industrial East" (Greasley 200). 

Told through the eyes of one of Gatsby’s neighbor, Nick, 

who is originally from Minnesota, readers get a glimpse into the 

lives of the residents who inhabit the East and West Eggs. Nick 

introduces readers to a world full of complexities, faded dreams 

and strict class boundaries as he continues to explain the 

connections between the various characters in the novel. It is 

revealed that the seemingly perfect, all American couple Tom 

and Daisy are not exactly what they appear to be. The mystery 

deepens when it is revealed that the driving force behind 

Gatsby’s success is his undying passion for Daisy. The 

protagonist of the story, Jay Gatsby remains a mystery 

throughout the course of the novel due to the fact that no one 

exactly knows where he came from or exactly how he generated 

his wealth. 

By introducing these conflicting characters and varying 

viewpoints of the same world, Fitzgerald immediately grasps 

readers' attention and drags them into the real and ideal worlds: 
The reader is exposed to Daisy, Tom, Jordan Baker, and 

the Wilsons, is transported through the valley od ashes and 

into Myrtle's Manhattan apartment, and gets a fuller 

glimpse of Gatsby during the first party at his house. The 

chief results, aside from heightening one's interest in the 

mysterious Gatsby, are the various juxtapositions of beauty 

and squalor, peace and violence, vitality and decay—in 

short, the intensifying of the central contrast between the 

ideal and real (Bruccoli 1985: 94). 

Readers get exposed to the secret passion which Gatsby 

harbours for his long lost sweetheart Daisy and are presented 

with another conflict, between innocence and greed. Fitzgerald's 

portrayal of Gatsby's love for Daisy is an obvious reversion to the 

innocence of the American dream in its pursuit form, while his 

need for riches and extravagance  indicates the newer and harder 
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reality of the dream. Fitzgerald continues to expose the new, and 

failed version of the dream by the further development of the 

Buchanan's, especially Tom who is revealed to be no more than a 

bully who does not let any one, especially women, stand in his 

way of what he thinks he is entitled to. Daisy's fickleness and her 

hot and the cold attitude with Gatsby's reveals that she is a fraud 

who is not a victim but rather a perfect match for the greedy and 

heartless Tom. 

On the surface, it seems as if Daisy may be willing to 

abandon her sheltered and comfortable life in order to take a risk 

and return the love that Gatsby has harbored for her for so many 

years, unfortunately, this turns out to be nothing but an illusion. 

When it finally seems that Daisy will forsake, the restrictions that 

are placed on her, she falls back into the trap of doing exactly 

what society expects her to do and neglects the outsider. Daisy’s 

refusal to admit her feelings for Gatsby and her placing the blame 

on Gatsby for the car crash that killed him, suggests that she is no 

more than a spoiled child and a symbol of the corrupted 

American Dream. 

Nick realizes that he is not strong enough to handle the 

new version of the American dream  as exposed by the 

Buchanan's and reverts to a simpler time in his life thus 

indicating that he wishes to recapture, the old innocent version of 

the American dream, "ultimately confronted by an historical, 

ideological and personal impasse. Caraway thus observes that he, 

no less than Gatsby and other transplanted Westerners in the 

novel possessed some deficiency that rendered him subtly 

inadaptable to Eastern life" (Greasley 200). Fitzgerald is 

attempting to convey that despite the lure of the new American 

dream it comes with a price. Gatsby paid for it by his death and if 

Nick does not escape, he too will pay for it in one form or 

another. 
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I.iii. DECLINE OF THE AMERICAN DREAM IN  

THE GREAT GATSBY 

Even for those who are not familiar with the works of 

Fitzgerald, it is painfully obvious that there is no escape from his 

most popular novel The Great Gatsby. Fitzgerald conceived the 

idea of the novel in the spring of 1924 on Long Island (Bruccoli 

and Smith, 2002: 21). While writing the book, he was convinced 

that it was better than any previous American novel ever written. 

Although Fitzgerald claimed that this novel was pure 

imagination rather than a reflection of his experiences, upon 

inspection it becomes clear that Fitzgerald could not help 

bringing his personal experience into the equation. Like the 

scenes of grandeur that exist within the pages of The Great 

Gatsby, Fitzgerald himself was living a life of luxury at the time 

the novel was in progress. Like the world he wrote so 

convincingly about throughout the pages of the novel, he had the 

opportunity to live in for real, as Bruccoli comments on this: 
He was at the beginning of a decade in which he would be one of 

America's best-paid writers of fiction, but money kept vanishing 

as though at the command of an evil sorcerer. Renting a mansion 

on Long Island Sound could not have helped, of course, nor 

could driving into Manhattan for parties and hotels, or living 

next door to his friend Ring Lardner, a notorious alcoholic. Or a 

staff that included a live-in couple, a nurse for the baby, and a 

laundress (Bruccoli, 1985:21) 

It is clear, from the type of lifestyle, that Fitzgerald was 

leading at the time he wrote The Great Gatsby that he firmly 

believed that the American Dream revolved round the principles 

of excess and pleasure. As indicated in the above quotation, 

although Fitzgerald was making real money during his life time, 

it was not enough. The more he made the more he seemed to 

spend on things he would never have been considered before his 

new found wealth. His money kept on disappearing thus 

indicating that the new and materialistic version of the American 
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dream was nothing more than an illusion that would disappear as 

soon as the glitz and the lure eroded. During this particular time 

he was in a state of depression that somewhat impaired him from 

achieving the results that he desired. It can be argued that 

because of Fitzgerald's own ongoing personal battles, he 

subconsciously knew that the American dream that he had held 

so dearly onto all of these years was coming to an end. 

For it is clear that Fitzgerald wanted a luxurious life not 

only for himself but also for his beloved Zelda and was not afraid 

to work for it, “I really worked hard as hell last winter—but it 

was all trash and it nearly broke my heart and my iron 

constitution” (Petry 103). 

The context in which Fitzgerald wrote this particular 

statement was in the form of a letter to an old friend. During this 

particular time, he was in a state of depression that somewhat 

impaired him from achieving the results that he desired. It can be 

argued that because of Fitzgerald’s own ongoing personal battles, 

he subconsciously knew that the American Dream that he had 

held so dearly onto all of these years was coming to an end. 

The type of lifestyle that he had held on to all of these 

years could no longer be maintained, since the strain was too 

much for any man to bear thus indicating that he himself was the 

living embodiment of the failure of the American dream: 
In the background of both author's work as reminders of 

that moralistic and idealistic strain of Americans who 

populated a wilderness and created its Washingtons  and 

Lincolns. But the society each saw around him was one 

in which that kind of American was hard pressed to 

withstand the amoral and materialistic drive for power 

that characterized American success. The tragic hero set 

forth in Gatsby is really the American failure, failing to 

hold to the course of power that wins success and failing, 

moreover, because of the strength of idealistic illusions 

(Bruccoli, 1985: 96) 
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Almost like an omen indicating the end of an era, when 

The Great Gatsby was first published (1925), it was poorly 

received by the general public generating revenue of a mere 

$7000 dollars for Fitzgerald in his lifetime. The two main reasons 

for its commercial failure were its weak title and the lack of any 

really important women characters as (Perkinson 17) points out. 

Due to a variety of factors and a renewed interest in 

Fitzgerald, The Great Gatsby somehow managed to rise to 

success in the late 50s not only in America but also in Britain. 

Instead of being a mere observation of a decade,  perhaps one 

of the main reasons for its modern day appeal is its ability to 

transcend any preset boundaries and lets readers decided the 

message they would like to take away from it, Prigonzy argues 

that 
The Great Gatsby published in 1925, seems to speak directly 

to its current audience about love and freedom. Yet the ideas 

that we bring to the story may not be the ideas that the story 

brings to us. The book was written before most of its readers 

were born. It inhabits a different world, with barriers 

between men and women, Protestants, Catholics, and Jews, 

rich and poor, capital and labor, educated and half literate. It 

was a more defined and morally harder world then (Prigozy , 

2002: 79) 

Keeping the above analysis in mind, it is obvious that The 

Great Gatsby is not a light hearted love story but embraces the 

struggle of many seemingly glamorous individuals to fit the 

expectations of society. Although it was written at a particular 

time period in American history, not much has changed in terms 

of the message it represents and sends to readers. 

The vision of the American Dream that The Great Gatsby 

represents is clearly multifaceted but focuses specifically on how 

the new dream requires the loss of morality and freedom. It is 

important to note that although Fitzgerald writes so passionately 

about the losses of life and failures, he also exposes readers to the 
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inner working of elite classes, social groups and organizations 

and the disappointments that they face once they realize that their 

dreams are nothing but illusions, "The Great Gatsby became a 

profound examination of not only the American dream but also 

an examination of the members of a certain social group or class 

who have been disappointed by their own expectations" (Stanly 

16). It can be argued that the novel became such a success after 

Fitzgerald's death because of the time period that had elapsed 

between its  publication and the time period in which people 

were finally able to see the connection between Fitzgerald’s 

works and the economic failure due to loose morals and greed. 

Fitzgerald started out writing relatively simple prose with 

straight forward characters, however, with each novel, his 

perspective started to expand as his characters became 

increasingly complex and multifaceted (Donaldson: 16). The 

character of Nick acts as the narrator and ultimately the observer 

of society and its restrictions and limitations, "Fitzgerald's 

sensitive recording of a specific and special world, as envisioned 

and judged by a particular and special intelligence, Nick 

Caraway, must have escaped many of his contemporaries" 

(Garrett 130) The character of Nick himself bears striking 

similarities to Amory in This Side of Paradise not only because 

of his well off background but also because of his seemingly 

aimless outlook on life and the future. The character of Nick can 

be an extension of the men who were so common in the lost 

generation, drifting from one location to another while feeling 

passionate about everything and nothing at once. Thus Gross 

describes him as follows: 
Before he meets Gatsby , he is already detached and at loose 

ends. He turns thirty during the course of the novel. He is 

unmarried and no profession or specific ambition. He has 

come to the East with a rather lukewarm intention of going 

into the bond business, and has left behind a girl for whom 
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he has no stronger feelings than friendliness to whom he 

wishes to avoid commitment. Like Gatsby, he has gone 

through World War 1, a permanently disorientating 

experience for many men of his generation. In 1922, four 

years after the war, he still feels unsettled (Gross 3). 

Nick is an accurate representation of the Lost Generation 

that Fitzgerald wrote so passionately about in so many of his 

previous novels. Although he comes from a decent background, 

he has no particular direction or aim that keeps him in one place 

for more time than is necessary. Perhaps it is his detachment 

from his settings and environment that makes him the perfect 

narrator. His vision has not been scarred by a personal agenda, as 

Pelzer points out: 
Nick Caraway’s first glimpse of Daisy Buchanan and Jordan 

Baker, for an instant, utterly fixes them as representative of 

their class. Similarly, Caraway’s description of Gatsby’s car is 

an evocation of the owner’s psyche rather than a recitation of 

make and model….In the end, Fitzgerald’s style--the rhythm 

of his sentences, the precision of his language, the intensity of 

his poetic phrase--is an elegant signature that defines his 

fiction as distinctly as his characters (Pelzer 33).  

The above statement is very important because it reminds 

the reader that what Nick is relating to the audience is not what 

he chooses to see but what is actually taking place in front of his 

eyes. His assessments of circumstances are not biases but rather 

an accurate reflection of what is happening to him in a particular 

time and place. Another reason why Fitzgerald chose Nick as a 

narrator and gave him mid-western background is because of his 

own sentimental feelings towards the particular region and how it 

shaped his vision of the American dream, 
Fitzgerald's treatment of the Midwest is neither cynical, 

critical, nor antiprovincial. It is rather the point of 

departure in Fitzgerald's own self-fashioned quest for 

achievement and success. Thus, if not necessarily the stuff 

dreams are made of, still for Fitzgerald and so many of his 
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protagonists, the Midwest is ultimately the place where 

those dreams were imaginatively formed and shaped, if 

only to be played out elsewhere, most often to 

disillusioning and disappointing effect (Greasley: 200) 

Fitzgerald clearly introduces readers to two very different 

versions of the American dream within the opening chapter of the 

novel which are divided not only socially but also geographically 

as West Egg and East Egg. Nick's description of the Eggs is 

crucially important on a variety of levels because it not only 

provides a physical description but also a social description of 

two completely different societies, and thus dreams. The two 

Eggs are described by Nick as 
they are not perfect ovals—like the egg in the Columbus story, 

they are both crushed flat at the contact end—but their 

physical resemblance must be a source of perpetual confusion 

to the gulls that fly overhead. To the wingless a more arresting 

phenomenon is their dissimilarity in every particular except 

shape and size (TGG  4).  

The gulls are representative of the outside observer who is 

not familiar with the social construction of the two societies. To 

the casual observer, the two Eggs are seemingly identical because 

they are a heaven to the rich and privileged of America, they are 

not different from each other. However, to the insider, such as 

Nick, the two Eggs could not be more opposite and thus have 

nothing in common than their physical exterior. The West Egg, 

where Nick resides is the new version of the American dream 

that is based on principles of new found wealth and is 

represented by the new money flash of Gatsby’s mansion: 
The one on my right was a colossal affair by any standard—it 

was a factual imitation of some Hotel de Ville in Normandy, 

with a tower on one side, spanking new under a thin beard of 

raw ivy, and a marble swimming pool, and more than forty 

acres of lawn and garden. It was Gatsby’s mansion (TGG  4). 

The fact that Nick describes Gatsby’s mansion as a factual 

imitation of a hotel signifies that Gatsby himself is replicating 
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those born into privilege and wealth. He is no more than a 

generic representation of wealth rather than the real thing. 

In stark contrast to the West Egg, there is the East Egg 

which is just over the bay but is an entirely different world. The 

people who inherit the houses of the East Egg represent the 

glamour and lure of old money thus symbolize the old ideals of 

the American dream and all of the privileges that come with 

money. Nick describes the houses in the East Egg as, “Across the 

courtesy bay the white palaces of fashionable East Egg glittered 

along the water” (TGG 5).Nick shows his outright admiration of 

the houses by using the words “palaces” and the word “glittered” 

suggests that that world of the old money rich is one that appears 

to be perfect and absolutely untouchable, at least from the 

outside. On the outside, one can assume that the West Egg is the 

new version of the American dream because of the different 

social classes of people who live there. In reality, both of the 

Eggs are homes to the people  who have been failed and 

disillusioned by their dreams. 

Nick does not reveal much information about the title 

character, Gatsby from the get go but rather starts his character 

descriptions with the inhabitants of the East Egg, mainly the 

Buchanans. Tom and Daisy are perhaps the textbook definition 

of the spoiled American dream. When children all across the 

globe watch films and read books, they are more than likely to 

encounter numerous Toms and Daisies, although the names 

might change and the hair color a shade or two darker or lighter, 

the fact remains, this couple that Fitzgerald so clearly describes 

through Nick is the classic embodiment of the all American 

couples. So Fitzgerald describe Tom as 
her husband, among various physical accomplishments, had 

been one of the most powerful ends that ever played football at 

New Haven—a national figure in a way, one of those men who 

reach such an acute limited excellence at twenty-one that 
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everything afterward savors of anti-climax. His family were 

enormously wealthy—even in college his freedom with money 

was a matter for reproach—but now he’d left Chicago and come 

East in a fashion that rather took your breath away: for instance, 

he’d brought down a string of polo ponies from Lake Forest. It 

was hard to realize that a man in my own generation was 

wealthy enough to do that (TGG  5). 

Nick’s initial description of Tom is equivalent to that of a 

god-like figure who is perfect in everyway. All aspects of Tom’s 

background indicate that he is the embodiment of the classic 

American dream. His wealthy background, good looks, academic 

and athletic achievements put him on a pedestal. To Nick, it is 

hard to imagine how someone who is almost the same age as 

himself could be so wealthy and well accomplished. The 

American dream that Tom lives is equal to that of the innocent 

Amory as he went off to Princeton. His world is full of privilege 

and entitlement; there is nothing, absolutely nothing that he 

cannot have. 

The first indication that Tom is not everything that he 

appears to be and that he and Daisy do not have the perfect, 

cookie cutter marriage appears in Chapter Two. The reality 

behind Tom’s perfect exterior is no more than ugly, bully who 

uses those around him to give himself greater power and control. 

Although Tom has everything that a man can desire, he is not 

happy. Even though he has a beautiful wife and money, he needs 

to make himself feel superior by having an open affair with a 

married woman while mocking her husband at the same time. 

Tom’s desire to have it all extends to having an affair but 

then restoring to breaking his mistress’s nose when she mentions 

his wife. Tom is so lost and utterly deprived of any sense of 

himself that he does not know what he wants. 

The all American man has transformed himself into a 

brutish  bully who is bored by his position and circumstances that 

 
 

   

 

 
DECLINE OF 

THE 
AMERICAN 

DREAM 
 

 

 د. حمدي حميد يوسف
 د. سروى علي بابا البرزنجي

 1022آذار          (6) ددــعـال

  13 

 

 جملة آداب الفراهيذي

he strives to create drama in even the most mundane of 

situations. Gross supports this idea: 
Tom Buchanan is almost a caricature of the American Dream. 

He is wealthy and physically powerful. He has played football 

excellently at an Ivy League school and has married a beautiful 

woman. Butt he is also stupid, brutal, and bored, mouthing 

ideas that he has stolen, and cannot even remember correctly 

from third-rate books (Gross 11). 

The character of Tom is easy to pity because he does not 

realize how tragic he is. He has no idea how lost he has become 

or how his lack of humanity has transformed him into an utter 

monster who has no remorse for causing hatred and murder. 

Tom’s mockery of others and his use of force to demonstrate his 

power indicate that his dreams have faded. He has become a 

victim of his own world. The glamorous life that everyone 

around him seems to envy is no more than a mere lie, an empty 

facade that has no real value or depth. 

The seemingly perfect life of Tom has put so much 

pressure on him that he has become a hungry monster who 

constantly needs to prove him. He needs to exercise power and 

control over those around him in order to prove that he has it all. 

His station in life and society has taught him that he is entitled to 

anything that he desires thus he knows no limits or boundaries 

and is incapable of showing others any sort of compassion or 

sensitivity. In short, Prigozy rightly argues that 
Tom has become a bloated image of the perfect all American 

male. His good looks and wealth provide a perfect cover for 

his lack of direction and meaning, Tom drifts, like each of 

the characters, some elusive moment of happiness--for him, 

it is the wistful search for the dramatic turbulence of some 

irrecoverable football game. By the end of the novel, Tom 

comes to symbolize the impenetrable wall of old money 

class that Gatsby is barred (Prigozy, 2004: 27) 

Perhaps, what makes Tom even more frightening is his 

lack of education and his misadjusted attitudes that come across 
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as wholly racist, “Tom, incidentally, is a man born into wealth 

and former football hero, whose sense of anti-climax since his 

days of sporting glory has tempted him to embrace racist ideas 

for explanation and excitement, to convince himself that he is not 

stale and past it” (Gray 437).   Due to his class and social status, 

Tom is convinced that the old, white American classes need to be 

protected from outsiders. Much of Tom’s cold attitude towards 

Gatsby comes not only from his jealously over the relationship 

between Daisy and Gatsby but also from his feeling of being 

threatened by the new self made American man. 

Gatsby threatens Tom’s American dream because he is a 

bit of an outsider with no real connections to the world of old 

money. If men like Gatsby can become rich and powerful in their 

own right, to Tom, this indicates that his social position is no 

longer special and unique. If the poor can rise to the top then 

there is no longer a distinction between his world and their 

world. The only thing that makes Tom special and unique in any 

way is his money and his family name. it is obvious that Tom is a 

corrupted version of the American dream because he lives and 

acts in a manner which indicates that he has no morals. His lack 

of morals has made him into a hateful person who clings to 

previously set standards and barriers which are in irrelevant. His 

only identity is defined by his color and status thus it is 

imperative that he does not lose the only thing that vainly 

separates him from the masses, therefore; 
The idea is if we don't look out “the white race will be--will 

be utterly submerged," a statement whose characteristic use 

of the dash emphasizes the anxiety that underwrites 

American nativism in the 1920s, its sense that the process of 

Nordic "submersion" by an ever-expanding “colored empire" 

may already be underway. What the dash in Tom's statement 

represents is what, for him, would be unspeakable-

miscegenation, a process through which "whiteness" and 

"color" become undifferentiated, through which "race" itself 
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and the white race in particular, becomes indeterminate. For 

Tom, it is Jay Gatsby in particular who represents a mode of 

racial indeterminacy or "vanishing" that threatens to violate 

not only the immediate community of East Egg but also the 

very concept of Americanism itself (Flanagan, “Fitzgerald’s 

Radiant World,” 2006). 

To Tom, the success of Gatsby is the end of his American 

dream. The dream of living in a country where those born rich 

stay that way , while the poor stay poor, is the very essence of his 

dream. Tom’s actions, his hate and his lack of direction have 

made him a prisoner of the glamorous world which he so 

desperately clings to, but the harsh reality is that it is the only 

world that he knows. Without the illusion of happiness, and the 

use of money to ward off boredom, Tom is a broken man who is 

envied by none. To Tom, the procreation of his dreams and his 

lies is essential to his existence and his survival. 

Daisy's character is initially portrayed as a wilting flower 

that needs to beloved and taken care of. She is the ultimate 

goddess who has been the object of Gatsby's love, devotion and 

dreams but in the end, she is a disappointment. To Gatsby, Daisy 

is beautiful, intelligent and graceful and embodies all the 

qualities that are worthy of love and riches. In reality, Daisy 

harsh, jaded and bitter. Throughout the novel Fitzgerald drops 

hints of Daisy's disillusionment such as the time when she wishes 

that her daughter would grow up to be a fool because according 

to her that is the best thing for a woman to be. 

Like Gatsby, daisy has been disappointed by her dreams 

but unlike Gatsby, she transforms her disappointment into 

bitterness and resentment. At the beginning of the novel it is 

clear that she never really wanted to marry Tom but did it out of 

some sort of social obligation, but she didn't say another word: 
We gave her spirit of ammonia and put ice on her 

forehead and hooked her back into her dress, and half 

an hour later, when we walked out of the room, the 
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pearls were round her neck and the incident was over. 

Next day at five o'clock she married Tom Buchanan 

without so much as a shiver, and started off on a 

three months' trip to the South Seas (TGG 61). 

Initially, her whole marriage to Tom seems rather forced 

and necessary rather than being based on any sort of real love or 

passion. She is fully aware that her husband is unfaithful to her 

but does not make any efforts to confront him  as long as she is 

safe and secure in the lap of luxury. In other words, her dreams 

have been replaced by harsh reality. She realizes that the world is 

not simple as she thought and the only constant thing is money. 

When Gatsby comes back into her life , it appears as 

though Daisy has been reconnected with her dreams of a life, 

which includes both love and luxury. When Daisy realizes that 

she may have another chance to have the life that she always 

dreamed of, she does not hesitate and wait but decides to take 

action right away. She knows from experience that if she waits 

Gatsby's attentions may turn towards another, "some 

authentically radiant young girl who with one flash glance at 

Gatsby, one moment of magical encounter, would blot out those 

five years of unwavering devotion" (TGG 87). 

At first it may seem that Daisy has finally been reformed 

and reverted to the ideals of her youth but as the story progresses 

it becomes clear that her dreams have been permanently replaced 

by practicality. After the car accident, she is happy t let Gatsby 

take the blame for the crash even though she was the one driving. 

In the end, it becomes clear that Daisy's love for Gatsby was a 

pathetic attempt at revenge against Tom rather than true 

devotion. She runs back to the Toms rich arms and does not look 

back. Daisy and Tom do not even attend Gatsby's funeral thus 

showing the reader the depth of their selfishness. In reality, she is 

neither certain nor sure of her true desires, (Flanagan, 

"Fitzgerald's Radiant World," 2006) 
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Fitzgerald cloaks his title character with an air of mystery 

and then introduces him in an extravagant, over the top party 

which he hosts. Every aspect of the party, including Gatsby’s 

house is symbolic of the flash and the urge that screams new 

money. Everything about Gatsby’s existence embodies his 

perception of the American Dream which is an ironic two-fold 

combination of the new dream of material wealth and the 

traditional and innocent dream of having the ability to reach any 

of one's goals through hard work and determination. Indications 

that both of his visions of the American dream are failing are 

present almost immediately. On a materialistic level Gatsby fails 

to recognize that despite his desire to buy riches, he cannot buy 

acceptance or class or family name since he is still "Mr. Nobody 

from Nowhere" (TGG 136). Therefore his attempts at impressing 

the old money class are thin and easy to deconstruct: 
Gatsby’s house may have indeed been a houseboat sailing up 

and down the Long Island Coast, as the rumors contend, 

Material without being real; it is both intangible and 

monstrously tangible as his dream. To Gatsby himself, it is 

never real, unless for the moment he wondrously discovers it 

while showing it to Daisy, who at once sees the house 

grotesque and dislocated from its place (Callahan 53). 

Despite, the grandeur and luxury that surrounds him, Nick 

notices that Gatsby appears to be wholly distant from the scene 

around him. He does not seem to drink or socialize very much 

with the other guests. It seems almost as if Gatsby is watching a 

film rather than living his true life. Instantly, it is obvious that 

Gatsby is more of a dreamer than a realist, although he strives to 

achieve material success. 

The most interesting aspect of Gatsby is his ability to gain 

Nicks approval despite the narrators aversion to the lifestyle of 

Daisy and Tom, Nick finds it hard not to like Gatsby, “He smiled 

understandingly—much more than understandingly. It was one 

of those rare smiles with a quality of eternal reassurance in it, 
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that you may come across four or five times in life” (TGG 40). 

From the instant Nick meets Gatsby he feels an instant 

connection to him and a sense that despite the false lifestyle 

surrounding him, he is a good and honest man. This is important 

because it at once shows the differences between the two worlds 

of Tom and Daisy compared to that of Gatsby. 

Although Gatsby is materialistic on the surface, internally, 

he is still pure because he has not lost sight of himself. His 

wealth is simply a cover for a bigger desire or dream; he does not 

fully immerse himself into his parties and the happenings around 

him because he knows that it is not what will make him truly 

happy. Gatsby’s outlook on wealth is entirely different from that 

of Tom and Daisy who have become prisoners of their own 

social standing and their own wealth. They are defined only by 

money and have no greater sense of themselves since they have 

never had to work or dream for anything greater in their lives.The 

title character Jay Gatsby is introduced to the readers as a fun 

loving, typical WASP. However, as the story develops Gatsby is 

revealed to be more than he appears to be. In Chapter Four, 

Gatsby’s character becomes both clearer and yet more confusing 

and indefinable. As Nick is further entangled into Gatsby’s 

world, he realizes that all assumptions that he made about him 

have gone out of the window. Handley comments on this: 
Within Nick’s narrative energy, Gatsby’s Unwitting 

imbrications in the national idea Makes him, indeed, great as 

both sacrifice and ideal, as both fraud and fantasy made real 

He serves a culturally symbolic project of reconciling 

American idealism and greed (Handley180). 

Gatsby himself does not reveal who he truly is; instead he 

continues to present conflicting images of himself to Nick. 

Gatsby, so desperate to fit into the world of old money, lies to 

Nick and tells him that he comes from a well off family from the 
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Midwest. At first glance this may seem believable but Gatsby 

shatters the illusion by mixing reality with lies. 

Instead of presenting himself as a believable character, it 

seems as if Gatsby is almost playing with Nick and pushing his 

absurd lies to the limit just to see how much Nick will actually 

believe. One of the reasons that Gatsby may employ these tactics 

is because he is so convinced that money can buy everything, he 

no longer needs to tell people the truth. 

Gatsby’s stories are a humorous but sad reflection of the 

society he lives in, where people do not respect honesty as much 

as they respect material wealth and riches. At this point, Gatsby 

may also tell Nick these lies in order to find some sort of 

connection with his new friend. The reality is that Gatsby has no 

true sense of how he should portray himself since he does not 

come from old money, the  only image he can present to others is 

the one that he believes that they will find acceptable. 

Since he cannot reveal his humble roots to those that 

surround him, he must present himself as a believable illusion, 

unfortunately it becomes clear that Gatsby’s dream of fitting into 

the world of old money is never going to become a full reality 

because he has no true sense of what that particular world is 

constructed of: 
Gatsby has created himself, literally patched himself out of 

popular ideas and books about self improvement and success 

that he encountered during his difficult journey from youth to 

manhood. His attempt to link his background with Nicks-- he 

says that he is the son of wealthy parents from the Middle 

West, educated at Oxford as the family tradition  (Prigozy, 

1998: 27).  

Upon closer inspection, Gatsby’s desperate desire to fit 

into the world of old money is almost embarrassing because it is 

so contrived. Like Tom who has become an inflated version of 

the old money American Dream, Gatsby himself has also become 

an inflated version of the new money American Dream. 
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Everything about Gatsby’s lifestyle and possessions indicate that 

he is trying to convey the message that he is living the all 

American Dream. Everything about Gatsby's lifestyle and 

possessions indicate that he is trying to convey the message that 

he is living the American dream.  His house is too big and 

somewhat tacky, his cars are too flashy and his language which is 

filled with phrases like old sport is rather precontrived. 

In order to ignore the essential emptiness of his 

materialistic existence, Gatsby surrounds himself with people he 

claims are interesting but in reality are just as self absorbed as he 

is. The dream that he worked so hard to achieve does not exist 

but he is so caught up in his own determination to notice. 

Although Gatsby has thrown himself fully into his dream, he 

constantly remains an outsider and an observer thus indicating 

that he can never really belong to the world he strives to be part 

of (Hensley 13). Fitzgerald reveals Gatsby’s true background as 

the novel progresses and thus dramatically changes the entire 

dynamics of the novel. It is revealed that Gatsby quits college 

because he could not bring himself to work as a janitor in order 

to pay the tuition. From this, the reader catches a glimpse of the 

traditional American dream in which the ordinary person can 

achieve great success. Fitzgerald transformed a typical, rich 

character into a character that dreamed, struggled and fought for 

what he wanted. 

Gatsby rejects the concept of class and race in equation to 

success. He changed his name from James Gatsby which has 

tones of Jewish ethnicity into Jay Gatsby which is a typical 

WASP name. Gatsby’s ethnic origins remain a mystery 

throughout the novel; he is perceived to be a bit off-white. This 

perception is brought to reality after his death which is said to be 

holocaust-like (Will, “The Great Gatsby and the Obscene Word,” 

2005). 

 
 

   

 

 
DECLINE OF 

THE 
AMERICAN 

DREAM 
 

 

 د. حمدي حميد يوسف
 د. سروى علي بابا البرزنجي

 1022آذار          (6) ددــعـال

  21 

 

 جملة آداب الفراهيذي

Instead of being bound by his perceived limitations Gatsby 

ignored them and was determined to take what was rightfully his, 

Daisy and a life of luxury. He threatens the distinct border 

between the privileged white upper class and the poor immigrant 

classes. He changed his manner of speaking and transformed it 

into old money language peppered with phrases such as old sport. 

Although, Gatsby dreamed of being a valid member of the white 

upper class, he did not fully convince everyone. His speech is 

contrived which Fitzgerald shows by the constant use of dashes 

after one of Gatsby’s old money phrases and his ethic origins are 

constantly a matter of speculation between the other characters. 

The most striking difference between Tom and Gatsby is 

not only their personalities but also their perspectives on money. 

To Gatsby, money is everything because he never had it while 

growing up thus it becomes the main aspiration behind all of his 

hopes and dreams. Also, To Gatsby, the quest for money is 

endless because only money can buy love and happiness. To 

Tom, money is a non issue because he has never been without it. 

Tom does not have to think about buying anything thus does not 

see Daisy as any sort of prize but as his right. Although the desire 

for money puts Gatsby in an ambitious place and gives him the 

ability to treat those around him with more compassion, it also 

makes him prone to illusions and obsessions that focus too 

heavily on material possessions and desires. Bruccoli 

convincingly argues that 
Gatsby’s on the other hand, is new money, money in the 

process of being acquired. This newness gives the money some 

sort of purpose and vitality: to win Daisy. But there is a danger 

for Gatsby in this redeeming purposefulness. When he buys a 

fantastic house, he thinks he is buying a dream, not simply 

purchasing a property. This makes Gatsby a more sympathetic 

man than Tom, but it is sympathy that he projects at the price 

of naiveté; he is completely innocent of the limitations of what 
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money can do, a man who we feel, would believe every word 

of an advertisement (Bruccoli, 1985:51). 

Gatsby did not want to be classified and bound by his 

ethnic origins and humble background but wanted to be on equal 

footing with the white Americans. He saw the world and 

dreamed of it not from the eyes of the privileged, “I became 

aware of the old island here that flowered once for Dutch sailors' 

eyes--a fresh, green breast of the new world. Its vanished trees, 

the trees that had made way for Gatsby's house, had once 

pandered in whispers to the last and greatest of all human 

dreams” (TGG 173). The shocking revelation of Gatsby’s 

background defines the very essence of the new American 

Dream, the opposite of the one that Daisy and Tom cling to. This 

American Dream is not based on entitlement but rather stems 

from the principles of hard work, determination and the ability to 

transform yourself into whomever and whatever you desire to be. 

This version of the American Dream is the one that 

appears in countless modern day novels and films because of its 

widespread appeal and accessibility. The character of Gatsby 

managed to transform himself from nobody into one of the most 

talked about characters in New York. 
Because the meaning of Gatsby’s quest and his invention of a 

new identity to achieve his dream are at the core of the novel, a 

naturalistic approach would distract readers from those 

concerns. Thus Gatsby himself not only embodies the Horatio 

Alger myth of success but all of the stories of self made men 

which dotted the history of American expansion in the late 19
th

 

century. He, is on one hand, a variation of the log cabin boy 

who, after an early education at the feet of the genuine relic of 

the expansion, pioneer Dauchee Dan Cody rises to 

unparalleled wealth and power, and on the other, a modern-day 

racketeer moving easily between bootleggers and gangsters 

like Meyer Wolfshiem (Prigozy, 2004:  27). 

Aside from dreaming of being a part of the rich, white 

upper class, Gatsby dreamed of marrying the love of his life 
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Daisy. The language that Fitzgerald uses to portray Gatsby’s love 

for Daisy as grand and romantic. This version of the American 

dream is of a more innocent and fresh nature, one which is not 

driven by money but by emotion. Since for five years Gatsby has 

been pining for Daisy and the memory of her, to him, Daisy is 

not only a beautiful woman but she embodies the fantasy of the 

all American golden girl. Gatsby compares kissing Daisy for the 

first time to a God-like experience that could never be relived. 

Fitzgerald used this extreme language in order to portray the 

extent of Gatsby’s ideal dream and his preoccupation with 

fantasy (Dillard 3). 

But Gatsby’s perception of the American Dream and the 

belief in the money is equivalent to the happiness formula that 

filled his life with lies and complications. After his realization 

that his dream or the all American dream of wealth does not live 

up to its expectations, he desires to revert back to the past and 

hold on to his memory of how he once loved so freely and openly 

as argued by (Bruccoli, 1978; 49). 

As details of his affair with Daisy are further revealed, it 

becomes painfully obvious that Gatsby is running on pure 

imagination and fantasy rather than reality. The extent of his 

intimacy with Daisy before he went off to war is a shared kiss 

rather than any sort of real sexual relation. Over the course of 

five years, Gatsby has taken the memory of the single kiss and 

transformed it into a vast array of possibly. Gatsby has spent so 

much of his time preoccupied with fantasy and the dream world. 

But unfortunately, Daisy bitterly disappoints Gatsby and robs 

him of all his dreams according to Verhoven: 
Gatsby is above all, thr failure of the American dream. 

Gatsby's obsession with changing the past and returning 

to a time in which he and Daisy had loved each other and 

he had the feeling that anything was possible to him, is a 

powerful commentary on the hubris of the American 
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dream, of a New World, while Tom and Daisy 

Buchanan's, petty, sordid lives amid the tappings of 

wealth and affluence reflect on the individual level the 

tragic failure of America itself which has turned the 

fresh, green breast of the New World into an ash heap 

(Verhoeven 16). 

However, when faced with reality, Gatsby is a bit 

distraught, "I'm very sad old sport, and Daisy wants us to run off 

together. She came over this afternoon with a suitcase all packed 

and ready in the car" (TGG p?.). Gatsby has spent so much of his 

time preoccupied with fantasy and the dream world that he is 

surprised when reality hits him and he is able to have what he 

always dreamed of. In other words, Gatsby is afraid that if he has 

Daisy and his wealth he has nothing more to dream about and 

struggle for. 

Daisy’s character is initially portrayed as a wilting flower 

that needs to be loved and taken care of. She is the ultimate 

goddess who has been the object of Gatsby’s love, devotion and 

dreams but in the end, she is a disappointment. To Gatsby, Daisy 

is beautiful, intelligent and graceful and embodies all the 

qualities that are worthy of love and riches. In reality, Daisy is 

harsh, jaded and bitter. Throughout the novel Fitzgerald drops 

hints of Daisy’s disillusionment such as the time when she 

wishes that her daughter would grow up to be a fool because 

according to her that is the best thing for a woman to be. 

Like Gatsby, Daisy has been disappointed by her dreams 

but unlike Gatsby, she transforms her disappointment into 

bitterness and resentment. At the beginning of the novel it is 

clear that she never really wanted to marry Tom but did it out of 

some sort of social obligation, but she didn’t say another word. 

“We gave her spirits of ammonia and put ice on her forehead and 

hooked her back into her dress, and half an hour later, when we 

walked out of the room, the pearls were around her neck and the 

 
 

   

 

 
DECLINE OF 

THE 
AMERICAN 

DREAM 
 

 

 د. حمدي حميد يوسف
 د. سروى علي بابا البرزنجي

 1022آذار          (6) ددــعـال

  25 

 

 جملة آداب الفراهيذي

incident was over. Next day at five o’clock she married Tom 

Buchanan without so much as a shiver, and started off on a three 

months’ trip to the South Seas” (TGG 61 ). 

Initially, her whole marriage to Tom seems rather forced 

and necessary rather than being based on any sort of real love or 

passion. She is fully aware that her husband is unfaithful to her 

but does not make any efforts to confront him because as long as 

she is safe and secure in the lap of luxury. In other words, her 

dreams have been replaced by harsh reality. She realizes that the 

world is not simple as she thought and the only constant thing is 

money. When Gatsby comes back into her life, it appears as 

though Daisy has been reconnected with her dreams of a life, 

which includes both love and luxury. 

When Daisy realizes that she may have another chance to 

have the life that she always dreamed of, she does not hesitate 

and wait but decides to take action right away. She knows from 

experience that if she waits Gatsby’s attentions may turn towards 

another, "some authentically radiant young girl who with one 

fresh glance at Gatsby, one moment of magical encounter, would 

blot out those five years of unwavering devotion" (TGG  87). 

At first, it may seem that Daisy has finally been reformed 

and reverted to the ideals of her youth but as the story progresses 

it becomes clear that her dreams have been permanently replaced 

by practicality. After the car accident, she is happy to let Gatsby 

take the blame for the crash even though she was the one driving. 

In the end, it becomes clear that Daisy’s love for Gatsby was a 

pathetic attempt at revenge against Tom rather than true 

devotion. She runs back to the Toms rich arms and does not look 

back. Daisy and Tom do not even attend Gatsby’s funeral thus 

showing the reader the depth of their selfishness. 

Daisy’s character is realistic whereas Gatsby’s character is 

idealistic. Daisy sees the world for what it really is and is not 

afraid of going out and getting what she desires. She wants 
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revenge she gets it, she wants money she gets it but most 

importantly, she knows what she wants. On the other hand, 

Gatsby lives in a romantic world that has no solid grasp of 

reality. When faced with reality he is uncertain and unsure of his 

true desires (Flanagan, 2006). 

In order to truly understand what went wrong with the 

American Dream in this little community made up of the so 

called rich, it is important to examine the circumstances that 

revolve around Gatsby’s death and the various reactions of the 

different characters that are involved. For Tom and Daisy, the 

death of Gatsby is almost a relief, since now they can continue 

living their lives as they did before. However, they do not realize 

that they are corrupted and no longer moral. Thus, they have no 

problem with letting an innocent man die because of their own 

crimes and greed. The death of Gatsby confirms that once more 

decay has begun it can never be reversed. Although it is Wilson 

who actually kills Gatsby at the end of the story, the Buchanans 

are the ones who are morally responsible. "They are careless 

people, Tom and Daisy—they smashes up things and creatures, 

and then retreated back into their money or their vast 

carelessness, or whatever it was that kept them together, and let 

other people clean up the mess they made…" (TGG 186). 

Gatsby destroyed with the tacit connivance of the very rich 

he has always admired, his dream shattered thanks to the quiet 

agency of the woman he wanted to dwell at its center, the story is 

almost over (Gray 438). Nick, on the other hand, reverts back to 

his narrative duties and describes the death as a loss of 

perception, “Gatsby’s end coincides with a decline in perception. 

When they gaze at Gatsby’s body, only Nick’s description of the 

laden mattress on its accidental course with its accidental burden, 

suggests the presence of a body and only a thin, red circle in the 

water” (Hensley 41). To Nick, the death of Gatsby is not so much 

the death of a human being or his friend but rather the death of a 
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dream, “In the end, Nick does not seem to care so much about 

Gatsby as he does about the fact that, after Gatsby’s death, the 

East was “haunted for me….distorted beyond my eyes’ power of 

correction” (Handley 181). Gatsby’s death ushers  the death of 

the American dream in all of its forms. After Gatsby's death, 

Nick sees what Gatsby may have dreamed, since 
his dream must have seemed so close that he could hardly 

fail to grasp it. He did nit know that it was already behind 

him, somewhere back in the vast obscurity beyond the city, 

where the dark fields lf the republic rolled on under the 

night. Gatsby believed in the green light, the organistic 

future that year by year recedes before us. It eluded us 

then, but that's no matter … borne back ceaselessly into the 

past (TGG 188). 

In order to further demonstrate how the American dream 

has died,  Fitzgerald reverts back to the use mixed imagery and 

uses colors to represent how the once innocent dream has been 

corrupted and died. For instance, the use of colors through out 

the novel and their meaning transform as the dream begins to die. 

At the beginning, the color white is meant to represent innocence 

and purity, "white appears to be the color of purity. When Nick 

first visits the Buckanans, he sees Jordan and Daisy wearing 

white dresses. The mansions of East Egg  glitter in white. New 

York rises in white heaps and sugar lumps" (Shuman 532). As 

the story develops, it becomes clear that color white is a mere 

illusion for the evil that it covers. The white buildings of New 

York city are where Tom has his affairs, Daisy's white dress 

covers her greed and Tom's and Daisy's white mansion covers 

their evil plan to blame someone else for Gatsby's death. 

Like the color white, the color green also takes on a new, 

corrupt meaning as the dream begins to die. Originally, the color 

green represents nature and peace. However, as time progresses, 

the color green turns into a representation of greed and 

corruption, "the light at the end of Daisy's dock is green. The first 
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time Nick sees Gatsby, he is reaching out to that object. To 

Gatsby, Daisy represents youth and the regeneration of 

springtime, but in the end her green light brings only death" 

(Parkinson 76). Fitzgerald, this time, clearly conveys that the 

innocent version of the American dream no longer exists. The 

white snow that once represented Nick's youth as well as the 

green tickets that he bought to go home for Christmas are now 

tainted, "the green breast of the New World flowered once for the 

Dutch sailors and filled them with wonder. However, Fitzgerald 

knows that this world no longer exists" (Shuman 535). 

Ultimately, The Great Gatsby is about the various failures 

of the American Dream in all of its forms. Gatsby embodies the 

newer version of the American dream which is based on 

principles of material wealth as well as the traditional and more 

romantic and ideal version of attainable goals. For instance, he 

represents the corrupt version because he adopts corrupt means 

achieving his dream but at the same time he is still representing 

the ideal one. More importantly, he was corrupt but he was killed 

while he tried to be ideal. However, to readers, Gatsby's endless 

quest for money and his beloved Daisy may come across as 

slightly exaggerated, yet, one cannot help but feel pity for him as 

he meets his death. 

Since the dreams that Gatsby represented are not simply 

illusions but desires of a man who wants to purify and glorify the 

American dream through his attempts to purify Daisy and to 

bring her back into the innocent and the idealistic time of their 

love which metaphorically means to purify and clarify the 

corruption which occurs to the dream itself, the following 

conversation is enhancing this idea: 
I [Nick] ventured, "You can't repeat the past." "Can't repeat 

the past?" [Gatsby] cried incredulously. "Why of course 

you can1" He looked around him wildly, as if the past were 

lurking here in the shadow of the house, just out of reach 
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of his hand. "I'm [Gatsby] going to fix everything just the 

way it was before," he said, nodding determinedly…. He 

talked a lot about the past, and I gathered that he wanted to 

recover something, some idea of himself perhaps, that had 

gone into loving Daisy. His life had been confused and 

disordered since then, but if he could once return to a 

certain starting place and go over it all slowly, he could 

find out what that thing was… (TGG 116). 

But the result was Gatsby's death. It is clear that the dream 

that Gatsby once embraced represented great hope; "he was 

clutching at some last hope" (TGG 154), desire of an entire 

generation to recapture and restore the ideal American dream and 

this is what makes Gatsby great. His quest for Daisy is a search 

for the American dream's destiny. But the price was his life 
He had lost the old warm world, paid a high price for 

living too long with a single dream. He must have looked 

up at unfamiliar sky through frightening leaves and 

shivered as he found … a new world, material without 

being real, where poor ghosts, breathing dreams like air, 

drifted fortuitously about (TGG 168). 

Thus, when Gatsby died, he essentially took the dreams of 

an entire generation with him and hence signifying the death of 

the American dream itself. In stark contrast to the pity felt for 

Gatsby, readers feel disgust at Daisy and Tom who are the 

representatives of the corrupt version of the American dream. 

Money and class are their birthright and cannot be taken away 

from them, no matter how many innocent people get hurt along 

the way. In other words, they are ready to get rid of any threat 

which disturbs their materialistic world and kills any one if he 

tries to purify and clean their corruption. 

In this novel Fitzgerald intently wants to prove that this 

age is the age of corrupt people and exploiters (like Daisy and 

Tom) and opportunists (like Meyer Wolfsheim). They are 

responsible for the death of the ideal American dream. Therefore 

it is very difficult to a man like Gatsby,in this materialistc and 
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corrupt age topurify, idealize and bring back the glorious time of 

the American dream. So, this novel is considered  the climax of 

the decline of the dream. It witnesses the death of Gatsby as the 

death of the dream. Fitzgerald is very determined to clearly show 

the death of the American dream through direct elaboration of 

greed, wealth, and immorality as vital factors behind the death of 

the dream. 

I. iv. CONCLUSION 
Although, the American Dream started off innocently 

enough by sheltering the hungry and poor, it suddenly 

transformed into an uncontrollable monster. Since the American 

Dream of hope, hard work and perseverance in order to get ahead 

soon became all consuming. Before America knew it, its 

innocence, willingness to offer protection to all in need became a 

shameless display of competition, ill will and a desperate attempt 

at outdoing the competition at all things big and small. The 

dream suddenly transformed into the need for money and power 

rather than ideals. 

Money became the distinguishing factor between the 

worthy and the unworthy. The ideal dream turned to be a corrupt 

and obsessive pursuit of wealth at all costs. Basically, those who 

possessed a certain amount of wealth were living the American 

Dream while those who were struggling were not living up to 

their potential. Most people in society failed to realize that 

money did no necessarily equate to success, since not everyone 

could possibly become a millionaire. Thus, one can conclude that 

the American dream eventually loses its innocent face and comes 

to adopt a materialist face, which has caused its decline. 

Through his novels, Fitzgerald is able to accurately portray 

the decline and failure of the American dream in its various 

stages, from its more idealistic days all the way to its death. The 

reason why Fitzgerald was so profound in expressing the 
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development of the dream stems from his own life experiences 

and their reflection within the pages of his novels. He lived his 

life as a writer during the infamous Jazz Age and chronicled the 

impact of wealth and  access on the lives of young Americans  as 

well as the traditional version of the American dream. 

The Great Gatsby is an interesting novel because it clearly 

outlines the dual nature of the American Dream as well as its 

ultimate death. Fitzgerald accurately pictures the double face of 

the American dream; the ideal (innocent) face as well as the 

material corrupt one, since the duality of the dream is well 

represented in the character of Gatsby himself Gatsby represents 

both the newer and the materialistic version of the American 

dream which promotes the pursuit of wealth and access at all 

costs. However, ironically, he represents the idealistic and more 

romantic version of the American dream that promotes the 

pursuit of dreams regardless of one's background. 

Although it is clear that Gatsby himself promotes 

materialistic values, he also embodies the hope of possibilities of 

the reformation of corruption through the traditional and ideal 

pillars of the American dream. Through the death of Gatsby, 

Fitzgerald clearly demonstrated the ultimate death of the 

American dream, therefore, the novel was seen as the climax of 

the decline of the dream. One can conclude that, when Fitzgerald 

penned this novel, he himself was facing the backlash of the 

American dream. His novels and marriage were both off-track 

and seemed on their way to an ultimate end as reflected in The 

Great Gatsby. 
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 املستخلص
لقدددت ت ادددي  لت ادددا ادددن  لتا مدددمي كدددن   ل فدددو  هاااتددد       ن   ددد    دددت  ا 
 . ل فددو  هاااتدد   دد  ا  اددمي مددت ي    تاا لددت لددو  ت ددة كحددا تا مدد  ا اقدد  ل ددت   ن

( 5291) غاتسبب العظيمبب   لددكلي ا ددم    ددك   لا ددر تا مدد  ا  ادد  مددت ي    تاا لددت  
ادددن   ل فدددو  هاااتددد     تيددد  ح دددا   ادددا  كدددتو ا م لددد   لت دددو كدددن ا ادددو    تاا لدددت 

 ا م    لا ر  ن ااان تافا   حم      تاا لت ليك   ل فدو  د  ا  اد  سم مدا   . اامحا اا
 . ل  او

  كددتو  ااددمن    تاا لددت غاتسبب العظيمبب   اددان  لتا مدد   اددن لدد     فادد  ا  ادد  
ف دد    ل ددت  ا  لفددات    ن ا  ددو ا  ام ددا   حددم    ل 0اددمل فو  هاااتدد   كددتو احمك ددا اددا

ا ادد    دد   ل ددت  ا  هل ادد  لفات اددح  لددك  اددت  قددك حتم ددم   افددم  لتحددا  قددت  هااددمن 
 .  لتو  لضا اامن ل  قاك  ل فو  هااات 

 
 


